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1. Uvod 

 

 

Osnovna šola BISTRICA je vzgojno-izobraževalni zavod. Organizirana je kot centralna šola s podružnico v 

Kovorju. 

 

Izhodišča za njeno delovanje so: 

● veljavna šolska zakonodaja, 

● letni delovni načrt šole, 

● pobude in smernice staršev in lokalne skupnosti. 

 

Materialno osnovo za delo šoli zagotavlja proračun MŠŠ, občinski proračun in soudeležba staršev.  
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2. Uresničevanje programa in dela šole 

 

2.1 Osnove za načrtovanje programa in dela šole 

 

Temeljni dokument, s katerim šola skupaj z lokalno skupnostjo zagotavlja sistematično uresničevanje ciljev 

in nalog, je letni delovni načrt šole. V njem šola določi obseg, vsebino in organizacijo vzgojno-

izobraževalnega dela in pogoje za njegovo uresničitev. 

Dosežke spremljajo ravnatelj, strokovni organi in organi upravljanja; nosilci posameznih nalog sprotno, v 

celoti pa ob zaključku šolskega leta. 

 

2.2 Prednostne naloge 

 

V šolskem letu 2019/20 smo prednostno uresničevali naslednje naloge: 

Po programu devetletne OŠ je pouk potekal v vseh razredih. Zelo dobro deluje timsko delo učiteljice in 

vzgojiteljice v 1. razredu, prav tako tudi timsko delo učiteljev, ki izvajajo nivojski pouk. 

 

V prvem in drugem razredu se učenčev napredek spremlja z opisnim ocenjevanjem. V tretjem razredu so 

učenci ocenjeni številčno. Učiteljice napredovanje otrok strokovno spremljajo in starše sproti, ob koncu 

šolskega leta pa celovito seznanijo z rezultati. 

  

Učenci v 1. razredu spoznajo, štejejo in računajo v množici naravnih števil do 20, s preštevanjem tudi s 

prehodom čez 10. Pri slovenskem jeziku je velik poudarek na grafomotoriki, besednem-govornem 

sporazumevanju in glasovni analizi. V 1. razredu spoznajo še velike tiskane črke. V 2. razredu spoznajo male 

tiskane črke ter male in velike pisane črke. Več časa je za ustno sporočanje (govorne vaje) ter kasneje pisno 

sporočanje (kreativno pisanje).  

 

V tretji triadi smo diferenciacijo izvajali v obliki, ki se je najbolj prilagajala potrebam učencev, saj smo 

mnenja, da učenci na tak način dosegajo boljše rezultate 
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3. Obseg in organizacija vzgojno izobraževalnega dela 

 

3.1 Zagotovljeni program 

 

Obsega uresničevanje predmetnika in učnih načrtov pri pouku, ekskurzijah, dopolnilnem in dodatnem 

pouku, dnevih dejavnosti, interesnih dejavnostih ter delu oddelčne skupnosti. Poleg tega obsega še delo v 

oddelkih podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda ter zagotavljanje šolske malice. 

 

Pouk je potekal v 18 oddelkih na centralni šoli in v 4 oddelkih na Podružnični šoli Kovor. Skupaj se je šolalo 

440 učencev.  

Organiziranih je bilo 6 oddelkov podaljšanega bivanja v Bistrici in 2 oddelka v Kovorju. 

 

Šolska prehrana se je pripravljala v šolski kuhinji. V šolskem letu 2019/20 so pripravili v povprečju 15 

zajtrkov dnevno. Malico je v preteklem šolskem letu prejemalo 410 učencev, od tega 235 s 100 % 

subvencijo. Kosil je bilo v povprečju 250 dnevno, od tega 80 s 100 % subvencijo. Popoldansko malico je v 

povprečju prejemalo 16 učencev od 1. do 5. razreda. 

 

TEČAJ  PLAVANJA  ZA  2. RAZREDE     
  

Vodja tečaja: Mitja Žnidaršič 
  

Obvezni 20-urni tečaj plavanja za 1. triado smo za učence 2. razredov izvedli v dveh delih, in sicer od 

ponedeljka, 21. 10. 2019, do petka, 25. 10. 2019, ter v ponedeljek, 4. 11. 2019, in torek, 5. 11. 2019, v 

pokritem bazenu v Radovljici. 

Tako so imeli učenci sedem plavalnih dni, vsak dan po tri šolske ure učenja plavanja. 

Vse dni tečaja so imeli učenci prilagojen urnik.  Najprej so imeli  pouk, nato malico, ob 9.30 pa smo odšli z 

avtobusom  proti Kovorju, kjer so se nam pridružili učenci 2. K in nadaljevali vožnjo proti Radovljici. 

Od  9.55 do 12.15 ure je potekalo delo na bazenu. Po vrnitvi v šolo (okrog 12.35) so učenci nadaljevali z 

rednim programom (kosilo, varstvo vozačev, podaljšano bivanje). Tečaja se je udeležilo 43 učencev.  

  

Skupni stroški tečaja po prejetih računih (bazen, prevoz) so znašali  2222,71 €, torej 51,69 € na učenca.  K 

tej ceni je prispevala Športna zveza Tržič 685 € in OŠ Bistrica 250 €. 

Prispevek staršev za 20-urni tečaj plavanja je tako ob zaključku, ob upoštevanju manjkajočih v posameznih 

dnevih,  znašal 30,87€ na učenca. Staršem je bil obračunan na položnici. 

  

Plavanje smo poučevali učitelji – vaditelji naše šole (Tanja Kralj, Monika Golmajer, Mitja Žnidaršič, Peter 

Jurkovič, Darko Babić in en vaditelj z bazena. 

 

Majhne skupine na tečaju (do 8) so za to starostno skupino zelo pomembne, saj le tako v zaporednih dnevih 

dosežemo res opazen napredek. V bazenu Radovljica je plato z globino vode 1 m ustrezen za začetnike, 

zato tudi v prihodnjem šol. letu načrtujemo enako izvedbo. 
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ZAKLJUČNO POROČILO  O  ZIMSKI  ŠOLI  V  NARAVI – ZELENICA  2020 
  

Mitja Žnidaršič 
 

V februarju je potekala že druga izvedba zimske šole v naravi na Zelenici. Zakaj ne bi izkoristili domačega 

učno-vzgojnega gorniškega centra na Zelenici, smo rekli, in smo to tudi storili, za kar nam seveda še zdaleč 

ni bilo žal. Poleg samega centra so tudi vreme in odlični snežni pogoji pripomogli, da smo izvedli zagotovo 

najboljšo zimsko šolo do sedaj. 

Glede na to, da v populaciji učencev ni več dobrih smučarjev, smo si zimsko šolo v naravi zamislili kot 

zimovanje s številnimi aktivnostmi na snegu in ne kot pretežno smučarsko. Smučišče z eno vlečnico je 

povsem zadoščalo našim potrebam, saj smo aktivnosti na snegu organizirali tako, da so bili učenci 

razdeljeni v tri skupine, ki so delale na ločenih terenih po Zelenici in se med sabo niso nikoli ovirale. 

Učenci so se v petih dneh spoznali z alpskim smučanjem, tekom na smučeh, deskanjem, krpljanjem, z 

vožnjo s snežnimi kolesi, sankanjem, izdelavo iglujev, reševanjem izpod plazu s pomočjo lavinske žolne in 

nasploh z življenjem in gibanjem v visokogorju. 

Vlečnico smo upravljali sami in jo koristili po potrebi, obenem pa smo imeli v večernih urah tudi osvetljeno 

smučišče, tako da smo aktivnosti na snegu lahko izvajali še po večerji. 

Za teoretične vsebine smo imeli na razpolago posebno učilnico s projektorjem in računalnikom. 

 

V zimsko šolo v naravi smo odšli v dveh skupinah. V prvi skupini, od 24. do 28. februarja 2020, so bili  učenci 

iz 5. b ter polovica učencev iz 5.k, v drugi skupini, od 2. do 6. marca 2020, pa vsi učenci 5. a in druga polovica 

učencev 5.k. Trije učenci se šole v naravi niso udeležili. 

Vso prtljago nam je z Ljubelja na Zelenico in nazaj peljal teptalni stroj, udeleženci pa smo pot opravili peš, 

razen prve skupine, ki je bila gor pripeljana. 

Taka organizacija šole v naravi se je izkazala za edino primerno, saj je le-to omogočalo tako kvalitetno delo 

in pestro vsebino. Z vsemi učenci v eni skupini se takšnega programa ne da izpeljati, tudi zaradi sanitarnih 

kapacitet same koče ne. 

Za izvajanje programa sva skrbela dva učitelja športa in ena razredničarka, ki smo bili aktivni praktično od 

jutra do noči. 

Pohvaliti velja tudi samo bivanje in odlično hrano, za kar gre zahvala osebju koče na Zelenici. 

Šole v naravi se je udeležilo 46 otrok od skupaj 49 v 5. razredu, cena šole pa je znašala 59,28 evra na učenca, 

kar je izjemno ugodno.  
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POROČILO O KOLESARSKEM IZPITU 
 

Mitja Žnidaršič 
 

V letošnjem letu smo opravili naslednje naloge v okviru kolesarskega izpita: 

1. Izpit iz teorije je opravljajo 49 učence iz 3 oddelkov in vsi so jo uspešno opravili pod mentorstvom 

razredničark. 

2. Spretnostni poligon in pregled koles smo opravili 17.6.2020 v okviru športnega dne. Spretnostni 

poligon je opravljalo 47 učencev od tega jih je bilo 45 uspešnih, 2 potrebujeta še nekoliko vaje. 2 

učenca sta bila na ta dan odsotna in bosta poligon skupaj z neuspešnimi učenci poligon opravljala 

v mesecu septembru. 

Naloge, ki jih nismo opravili: 

1. Nismo opravili praktični del vožnje na cesti zaradi pandemije in bo izveden v mesecu septembru in 

oktobru 2020. 
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3.2 Razširjeni program 

 

Naravoslovni tabor za učence 3. razreda – CŠOD Dom Jurček, 11. 9.–13. 9. 2019  
 

Vodja tabora: Irena Japelj 
 

Cilji tabora: 

 Navajanje na samostojnost, sodelovanje in delo v skupini ter medsebojno pomoč, navajanje na 

strpnost in na dosledno upoštevanje navodil. 

 Zadovoljijo potrebe po gibanju in druženju. 

 Spoznajo mesto in pomembne objekte v njem, spoznajo skrivnostni svet kraških jam, spoznajo, 

kako lahko preživimo v naravi. 

  Se naučijo streljati z lokom, veslati s kanuji po reki Rinži. 

 

Tabora se je udeležilo  42 učencev: 

➔ 18 učencev iz 3. a-razreda, 

➔ 16 učencev iz 3. b-razreda, 

➔   8  učencev iz 3. K-razreda. 

 

Tabora  se nista udeležila 2 učenca iz 3.K. 

 

Učence smo spremljale Sanja Voglar, Eva Kuralt in Irena Japelj. 

 

Na taboru smo izvedli: 

- športni dan: pohod, lokostrelstvo, kanuizem, 

- naravoslovni dan: kraška jama, preživetje v naravi 

- kulturni dan: ogled Kočevja in ustanov. 

 

Dejavnosti v prostem času so bile: 

➔ športne igre z žogo, 

➔ igre v igralnici, 

➔ male sive celice,  

➔ večerni ples, 

➔ pisanje dnevnika in spremljanje vremena. 

 

Dom Jurček leži na robu gozda v občini Kočevje. Učenci so spali v štiriposteljnih sobah. Stranišča in 

kopalnica s tuši so bili skupni. S hrano in pijačo so bili učenci zadovoljni. 

Organizacija je potekala odlično in pedagogi doma Jurček so vsebine  kvalitetno in profesionalno podali.  

Uresničili smo vse cilje.  

Cena tabora je bila približno 73 €. Starši so strošek tabora poravnali v dveh mesečnih obrokih. 
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Naravoslovni tabor za 6. razrede – CŠOD Gorenje nad Zrečami, 02. 12.–05. 12. 2019 

  

Vodja tabora: Marijana Z. Šlibar 

  

Tabora se je udeležilo 47 učencev: 

● 24 učencev iz 6. a razreda 

● 23 učencev iz 6. b razreda 

Tabora se ni udeležilo 6  učencev. 

  

Učence smo spremljali: Nataša Bergant, Andreja Kosec in Mitja Žnidaršič. 

  

Na taboru smo izvedli: 

TEHNIŠKI DAN: Energija 

Dva NARAVOSLOVNA DNEVA: temi kamnine in gozd 

ŠPORTNI DAN: orientacijski pohod 

KULTURNI DAN: kulturne znamenitosti 

Dejavnosti v prostem času: 

● športne igre na prostem, nogomet, v telovadnici, 

● družabne igre, 

● večerni ples. 

  

Organizacija je potekala odlično in pedagogi doma Gorenje so vsebine kvalitetno in profesionalno podali.  

Uresničili smo vse cilje. 
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Naravoslovni tabor za 7. razrede – CŠOD Breženka, Fiesa, 02. 12.–05. 12. 2019 

  

Vodja tabora: Marijana Z. Šlibar 

  

Tabora se je udeležilo  50 učencev: 

 24 učencev iz 7. a razreda 

 26 učencev iz 7. b razreda 

Tabora se ni udeležilo 6 učencev. 

  

Učence smo spremljali: Marijana Z. Šlibar, Majda Fiksl in Petra Smolej. 

  

Na taboru smo izvedli: 

TEHNIŠKI DAN: ekologija morja 

Dva NARAVOSLOVNA DNEVA: mediteransko rastje, življenje v bibavičnem in obrežnem pasu 

ŠPORTNI DAN: orientacijski pohod 

KULTURNI DAN: kulturne in geografske znamenitosti mesta Piran 

Dejavnosti v prostem času: 

 

 športne igre na prostem, nogomet, nordijska hoja, plavanje, 

 družabne igre, 

 večerni ples. 

  

Organizacija je potekala odlično in pedagogi doma BREŽENKA so vsebine kvalitetno in profesionalno 

podali.  Uresničili smo vse cilje. 
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4.  Podatki o obsegu dejavnosti ter ocena uresničevanja vzgojno    

     izobraževalnih in drugih nalog 
 

4.1 Pregled dela po oddelkih 

 

Razred 1. a                                                                                                                                                 2019/2020 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  100   

Matematika 100   

Likovna vzgoja 97   

Glasbena vzgoja 99   

Spoznavanje okolja 100   

Šport 98   

Dopolnilni pouk 100   

Dodatni pouk 100   

Neobvezni izbirni predmet 
- angleščina 

100  NIP angleščina so obiskovali vsi 
učenci. 

 Moški  Ženske  

Število učencev 11 10 Na začetku šolskega leta 

 11 10 Na koncu šolskega leta 

Napredujejo vsi učenci.  

 
 

Razred 1. b                                                                                                                                    2019/2020 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  99,5   

Matematika 98,6   

Likovna vzgoja 105,7   

Glasbena vzgoja 98,6   

Spoznavanje okolja 97,1   

Šport 97,1   

Dopolnilni pouk  
80 

  

Dodatni pouk   

Neobvezni izbirni 
predmet - angleščina 

98,6 %  NIP angleščina so obiskovali vsi 
učenci. 

 Moški  Ženske  

Število učencev 12 9 Na začetku šolskega leta 

 12 9 Na koncu šolskega leta 

Napredujejo vsi učenci. En učenec se bo s prihodnjim šolskim letom prepisal na drugo OŠ. 
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Razred 1. K        
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  99   

Matematika 100   

Likovna umetnost 98,6   

Glasbena umetnost 98,6   

Spoznavanje okolja 100   

Šport 99   

Dopolnilni in dodatni pouk 100   

Neobvezni izbirni predmet - 
angleščina 

102,9  NIP angleščina so obiskovali vsi 
učenci. 

 Moški  Ženske  

Število učencev 9 4 Na začetku šolskega leta 

 10 4 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci. 

 

 

Razred 2. a 
 

 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  100%   

Matematika 100%   

Likovna umetnost 100%   

Glasbena umetnost 98,6%   

Spoznavanje okolja 100%   

Šport 100 %   

Dopolnilni in dodatni pouk 97,1%   

Angleščina 97,1 %   

 Moški  Ženske  

Število učencev 7 10 Na začetku šolskega leta 

 7 10 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci. Starši enega učenca se niso strinjali s ponavljanjem drugega razreda. 
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Razred 2. b 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  98   

Matematika 99,3   

Likovna vzgoja 100   

Glasbena vzgoja 98,6   

Spoznavanje okolja 100   

Šport 99   

Dopolnilni in dodatni pouk 102,86   

Angleščina 97,1   

 Moški  Ženske  

Število učencev 6 13 Na začetku šolskega leta 

 6 13 Na koncu šolskega leta 

 

Napreduje 18 učencev. Učenec ponavlja 2.razred. 

 

Razred 2. K 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  98,8   

Matematika 97,9   

Likovna umetnost 100   

Glasbena umetnost 98,6   

Spoznavanje okolja 98,1   

Šport 101,9   

Dopolnilni pouk 100   

Dodatni pouk 100   

Angleščina 98,6   

 Moški  Ženske  

Število učencev 6 3 Na začetku šolskega leta 

 6 3 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci. 
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Razred 3. a 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  100   

Matematika 98,9   

Likovna vzgoja 100   

Glasbena vzgoja 98,6   

Spoznavanje okolja 100   

Šport 100   

Dopolnilni pouk 74,3  Med covid19 nismo izvajali dopolnil. pouka. 

Dodatni pouk 80  Med covid19 nismo izvajali dodatni pouka. 

Angleščina 95,7   

 Moški  Ženske  

Število učencev 9 9 Na začetku šolskega leta 

 9 9 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci.  

 

 

Razred 3. b                                                                                                                                                      
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  98,8   

Matematika 100   

Likovna umetnost 100   

Glasbena umetnost 100   

Spoznavanje okolja 100   

Šport 100    

Dopolnilni  pouk 91,4  Med covid19 nismo izvajali dopolnilnega pouka. 

Dodatni pouk 102,8   

Angleščina 95,7   

 Moški  Ženske  

Število učencev 8 8 Na začetku šolskega leta 

 8 8 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci.  
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Razred 3. K 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  99,6   

Matematika 98,3   

Likovna umetnost 100   

Glasbena umetnost 100   

Spoznavanje okolja 99   

Šport 98,1   

Dopolnilni pouk 100   

Dodatni pouk 100   

Angleščina 97,1   

 Moški  Ženske  

Število učencev 5 5 Na začetku šolskega leta 

 5 5 Na koncu šolskega leta 

 

 

Napredujejo vsi učenci. 

 

 

Razred 4. a 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  100   

Matematika 100,6   

Tuj jezik angleščina 95,7   

Likovna vzgoja 97,1   

Glasbena vzgoja 100   

Družba 98,6   

Naravoslovje in tehnika 100   

Šport 98,1   

Dopolnilni pouk 97,1   

Dodatni pouk 97,1   

NIP nemščina 100   

 Moški  Ženske  

Število učencev 10 9 Na začetku šolskega leta 

 10 9 Na koncu šolskega leta 

 

 

Napreduje 94,7 % učencev (1 učenka  ponavlja 4. razred). 

Vsa soglasja z osebnimi podatki so bila uničena. 
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Razred 4. b 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  100   

Matematika 100   

Tuj jezik angleščina 97,1   

Likovna vzgoja 102,9   

Glasbena vzgoja 101,9   

Družba 101,4   

Naravoslovje in tehnika 99   

Šport 98,1   

Dopolnilni pouk 100   

Dodatni pouk 100   

NIP nemščina 100   

 Moški  Ženske  

Število učencev 8 10 Na začetku šolskega leta 

 8 10 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci. 

 

 

Razred 4. K 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  98   

    

Matematika 99   

Tuj jezik angleščina 97   

Likovna umetnost 100   

Glasbena umetnost 102   

Družba 100   

Naravoslovje in tehnika 98   

Šport 97   

Dopolnilni pouk 119   

Dodatni pouk 119   

NIP nemščina 96   

 Moški  Ženske  

Število učencev   6 8 Na začetku šolskega leta 

   6 8 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci.  
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Razred 5. a 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  100,6 %   

Matematika 101,4   

Tuj jezik angleščina 100   

Likovna vzgoja 98,6   

Glasbena vzgoja 103,8   

Družba 100   

Naravoslovje in tehnika 99   

Gospodinjstvo 97,1   

Šport 101,9   

NRA Računalništvo 97,1   

Dopolnilni pouk 97,1   

Dodatni pouk 97,1   

NIP nemščina 97   

  Ženske  

Število učencev 10 9 Na začetku šolskega leta 

 10 9 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci. 

 

  

Razred 5. b 
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  101,1   

Matematika 100   

Tuj jezik angleščina 97,1   

Likovna vzgoja 98,6   

Glasbena vzgoja 100   

Družba 100   

Naravoslovje in tehnika 100   

Gospodinjstvo 100   

Šport 99   

NRA Računalništvo 97,1   

Dopolnilni pouk 97,1   

Dodatni pouk 97,1   

 Moški  Ženske  

Število učencev 11 9 Na začetku šolskega leta 

 11 9 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci. 
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Razred 5. K  
 

predmet realizirane ure (%)  opombe 

Slovenščina  100,6   

Matematika 101,4   

Tuj jezik angleščina 98,1   

Likovna umetnost 102,9   

Glasbena umetnost 100   

Družba 100   

Naravoslovje in tehnika 100,9   

Gospodinjstvo 102,9   

Šport 99,1   

NŠP Šport /   

N2N Nemščina /   

Dopolnilni pouk 100   

Dodatni pouk 100   

 Moški  Ženske  

Število učencev 8 2 Na začetku šolskega leta 

 8 2 Na koncu šolskega leta 

 

Napredujejo vsi učenci.  
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Razred: 6. a  
 

predmet Število 
ur 

realizirane ure (%) 
 

opombe 

Slovenski jezik 175 101,7  

Angleški jezik 140 97,9  

Likovna umetnost 35 97,1  

Glasbena umetnost 35 102,9  

Matematika 140 101,4  

Geografija 35 97,1  

Zgodovina 35 97,1  

Naravoslovje 70 95,7  

Tehnika in tehnologija 70 104,3  

Gospodinjstvo 52 101,9  

Šport 105 96,2  
N2N Nemščina 70 100  
NRA Računalništvo 35 97,1  
NŠP Šport 35 97,1  
NTE Tehnika 35 97,1  

Oddelčna skupnost 17,5 120  

Uspeh:    

Pozitivni: 26   

Negativni: 0   

 Moški  Ženske  

Število učencev 14 12 Na začetku šolskega leta 

 14 12 Na koncu šolskega leta 

 

Vsi učenci napredujejo. Vsa soglasja z osebnimi podatki so bila uničena. 
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Razred: 6. b      
 

predmet realizirane ure (%) Število 
ur 

opombe                   

Slovenski jezik 100,6 175  

Angleški jezik 99,3 140  

Likovna vzgoja 97,1 35  

Glasbena vzgoja 88,6 35  

Matematika 96,4 140  

Geografija 105,7 35  

Zgodovina 102,9 35  

Naravoslovje 98,6 70  

Tehnika in tehnologija 101,4 70  

Gospodinjstvo 101,9 52  

Šport 96,2   105  

N2N Nemščina 100 70  

NRA Računalništvo 102,9 36  

NŠP Šport 97,1 35  

Oddelčna skupnost 134,3 35  

Uspeh: 100 17,5  

Pozitivni: 96,2  1 učenec ponavlja razred. 

Negativni: 3,8 26  

 Moški  Ženske  

Število učencev 15 11 Na začetku šolskega leta 

 15 11 Na koncu šolskega leta 

  14  

 

Napreduje 25 učencev od 26. Vsa soglasja z osebnimi podatki so bila uničena. 
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Razred 7. a 
                                                                                                         

predmet  realizirane 
ure (%) 

opombe              

Slovenščina      140 100  

Matematika        135 96,4  

Angleščina       134 95,7  

Likovna umetnost 38 108,6  

Glasbena umetnost 36 102,9  

Geografija 73 104,3  

Zgodovina 71 101,4  

Domovinska in državljanska 
vzgoja in etika 

37 105,7  

Naravoslovje 103 98,1  

Tehnika in tehnologija 34 97,1  

Šport 68 97,1  

Urejanje besedil 35 100  

Šport za sprostitev 34 97,1  

Nemščina 1 67 95,7  

Likovno snovanje 35 100  

Organizmi v naravi in umetnem 
okolju 

36 102,9  

Uspeh ob koncu pouka:    

 pozitivni 27 100  

 negativni 0 0  

Uspeh ob koncu šol. leta:    

 napreduje 27 100  

 ponavlja 0 0  

 moški ženske  

Število učencev 16 11 Na začetku šolskega leta 

 16 11 Na koncu šolskega leta 

 

26 učencev napreduje v višji razred, od teh eden učenec nadaljuje šolanje na drugi OŠ. Eden izmed 

vseh učencev v razredu pa zaključuje šolanje v OŠ in nadaljuje šolanje na srednješolskem dvoletnem 

programu. Vsa soglasja v zvezi  z osebnimi podatki so bila ob koncu šolskega leta uničena. 
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Razred 7. b 
 

predmet ure realizirane ure (%) opombe 

Slovenščina   137 97,9  

Matematika 140 100  

Angleščina 137 97,9  

Likovna umetnost 34 97,1  

Glasbena umetnost 34 97,1  

Geografija 71 101,4  

Zgodovina 70 100  

Domovinska in državljanska vzgoja 
in etika 

36 102,9  

Naravoslovje 106 101  

Tehnika in tehnologija 34 97,1  

Šport - dekleta 72 102,9  

Šport - fantje 72 102,9  

IP - ONA 36 102,9  

Nemščina 1 70 95,7  

Francoščina 69 98,6  

Šport za sprostitev 34 97,1  

Urejanje besedil 34 97,1  

Obdelava gradiv - Les 34 97,1  

Oddelčna skupnost 20 114,3  

Uspeh ob koncu pouka:  100 %  

- pozitivni 27   

- Negativni, 
-  neocenjen 

 
 

  

Uspeh ob koncu šol.  leta  100 %  

- napreduje 27 27 En učenec zaključuje šolanje v OŠ in 
nadaljuje šolanje na srednješolskem 
dvoletnem programu. 

- ponavlja razred / /   

 moški ženske  

Število učencev 13 14 Na začetku šol.  leta 

 13 14 Na koncu šolskega leta 

26 učencev napreduje v 8. razred.  En učenec  je končal osnovnošolsko obveznost. Vsa soglasja z 

osebnimi podatki so bila uničena. 
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 Razred 8. a      
 

Predmet Št. ur Realizirane ure (%) Opombe 

Slovenščina 
1. skupina 
3. skupina 

 
122 
122 

 
100 
100 

 

Matematika 
1. skupina 
3. skupina 

 
140 
140 

 
97,9 
97,9 

 

Angleščina 
1. skupina 
3. skupina 

 
105 
105 

 
103,8 
103,8 

 

Likovna vzgoja 35 102,9  

Glasbena vzgoja 35 100  

Geografija 52 96,2  

Zgodovina 70 98,6  

Domovinska in državljanska 
vzgoja in etika 

35 97,1  

Fizika 70 98,6  

Kemija 70 95,7  

Biologija 52 101,9  

Tehnika in tehnologija 35 97,1  

Šport dekleta 70 100  

Šport fantje 70 100  

Sodobna priprava hrane  35 108,6  

Poskusi v kemiji 35 97,1  

Multimedija 35 102,9  

Likovno snovanje II / /  

Robotika v tehniki 35 100  

Nemščina 2 / /  

Šport za zdravje 35 105,7  

 moški ženske  

Število učencev 11 7 Na začetku šolskega leta 

 10 7 Na koncu šolskega leta 

Uspeh    

 napreduje 10 7 En učenec se je februarja 2020 
prešolal. En učenec napreduje 
po sklepu UZ. 

 ponavlja razred / /  

 

17 učencev napreduje v 9. razred. Vsa soglasja z osebnimi podatki so bila ob koncu šolskega leta uničena. 
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Razred 8. b                                                                                                                                                2018/2019 
 

predmet ure realizirane ure (%) opombe 

Slovenščina: 
1.skupina: 
2. skupina: 

 
124 
124 

 
102,9 
102,9 

 

Matematika 
1. Skupina 
2. Skupina 

 
140 
140 

 
96,4 
98,6 

 
1 pop.  izpit 

Angleščina 
1. skupina 
2. skupina 

 
103 
103 

 
101,9 
101 

 

Likovna vzgoja 34 97,1  

Glasbena vzgoja 34 97,1  

Geografija 53 96,2  

Zgodovina 70 95,7  

Domovin. in držav. vzgoja in etika 34 97,1  

Fizika 68 97,1  

Kemija 69 104,3  

Biologija 54 101,9  

Tehnika in tehnologija 35 102,9  

Šport : deklice 
           : dečki 

69 
68 

98,6 
101,4 

 

Sodobna priprava hrane 37 108,6  

Multimedija 37 102,9  

Šport za zdravje (ŠZZ) 37 105,7  

Poskusi v kemiji 35 97,1  

Robotika v tehniki 35 100  

Uspeh ob koncu pouka:  94,7  

- pozitivni 18   

- negativni   1  1 učenec ima 2 popravna  izpita 

Število učencev na začetku /  

koncu šol. l. 

Ni 
sprememb 

10 dečkov,  9 deklic 
Skupaj = 19 

 

Uspeh ob koncu šol.  leta    

- napreduje    

- ponavlja razred  /  
Po popravnih izpitih  25  učencev napreduje v 9. razred. Vsa soglasja z osebnimi podatki so bila uničena. 
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Razred 9. a 
 

predmet ure realizirane ure (%) opombe 

Slovenščina 1. skupina 154 106,9  

Slovenščina 2. skupina 149 103,5  

Matematika 1. skupina 133 
 

103,9  

Matematika 2. skupina 138 107,8  

Angleščina 1. skupina 101 105,2  

Angleščina 2. skupina 98 102,1  

Likovna vzgoja 36 112,5  

Glasbena vzgoja 33 103,1  

Geografija 66 103,1  

Zgodovina 64 100  

Fizika 64 100,0  

Kemija 64 100  

Biologija 65 101,6  

Šport 65 101,6  

Računalniška  omrežja 38 118,8  

Izbrani šport 32 100  

Kemija v življenju 32 100  

Načini prehranjevanja 32 100  

Francoščina 66 103,1  

Elektronika z robotiko 32 100  

Nemščina 3 64 95,3  

Likovno snovanje III 35 109,4  

Uspeh  100,0  

 moški ženske  

Število učencev 16 11 Na začetku šolskega leta 

 16 11 Na koncu šolskega leta 

 

Vsi  učenci so uspešno zaključili 9. razred in prevzeli zaključna spričevala. Vsa soglasja z osebnimi podatki 

so bila uničena. 
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Razred 9. b 
 

predmet ure realizirane ure (%) opombe 

Slovenščina 1. skupina 149 103,5  

Slovenščina 2. skupina 148 102,8  

Matematika 1. skupina 133 103,9  

Matematika 2. skupina 131 102,3  

Angleščina 1. skupina 100 104,2  

Angleščina 2. skupina 100 104,2  

Likovna umetnost 36 112,5  

Glasbena umetnost 31 96,9  

Geografija 65 101,6  

Zgodovina 64 104,7  

Fizika 67 104,7  

Kemija 64 9100  

Biologija 66 103,1  
Šport     dečki 
               deklice 

63 
64 

98,4 
100 

 

Kemija v življenju 32 100  

Elektronika z robotiko 32 100  

Nemščina III 64 95,3  

Računalniška omrežja 40 125  

Izbrani šport odbojka 31 96,9  

Likovno snovanje III 33 103,1  

Načini prehranjevanja 32 100  

Francoščina 66 103,1  

Uspeh  100,0  

 moški Ženske  

Število učencev 11 15 Na začetku šolskega leta 

 11 15 Na koncu šolskega leta 

 

Vsi  učenci so uspešno zaključili 9. razred in prevzeli zaključna spričevala. Vsa soglasja z osebnimi podatki 

so bila uničena. 
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Interesne dejavnosti 2019/2020 
 

Učenci so se vključevali v naslednje dejavnosti: 
 

 

INTERESNE 
2019/2020 

Razre
d 

Dejavnost DEČKI DEKLICE SKUPAJ PLAN REALI
Z. % 

Šlibar Silvia 6.–9. Priprave na 
tekmovanja 

0 40 40 35 29 82,8  

mag. Manca Kokalj 

Vernig 

4., 5. Od ideje do 

izvedbe 
3 7 10 18 18 100 

Melita Učakar 
mag. Sonja Sedej 

5.–9. 
4.–5. 

 

TJA bralna 
TJA bralna 
 

  15 
  43 

35 
38 

50 
81 

 

  20 
10 

 

20 
10 

 

100 
100 

 
 

Likozar, Seifert, 
Krmavner 

1. Sprejem 
prvošolcev 

23 19 42 10 10 100 

Mag. Irma Kovač 8., 9. Geografija 4 16 20   15 15 100 

Mag. Irma Kovač 9. Raziskovalci 0 3 3 14 14 100 

Mateja Žnidaršič 8., 9. Zgodovinski 
krožek 

3 11 14 12 13 108,3 

Monika Golmajer 4., 5. Promet 12 8 20 15 15 100 

Jazbec Mateja 1.–3. Knjigobube  K 3 8 11 20 20 100 

S. Križaj, E. Kuralt 1.–5. Dramski   K 1 5 6 32 34 106,25 

Alenka Krmavner 1.–3. Socialne igre 2 7 9 10 12 120 

N. Bergant, A. 
Mrgole 

8., 9. Biološki krožek 5 10 15 20 22,8 114 

Mitja Žnidaršič 2.–9. Šolska 
skupnost 

18 16 34 28 28 100 

mag. Sonja Sedej 1.–9. Šolski 
parlament 

20 15 35 7 7 100 

Pintarič Dina 3. Računalniški k. 10 4 14 10 10 100 

Pintarič Dina 6. Računalniški k. 12 20 32 14 14 100 

Pintarič Dina 7.–9. Foto-video 
krožek 

15 6 21 38 56,4 148 

M. Golmajer,  
M. Likozar 

3.–6. Dramski k. 0 11 11 35 36 102,9 

Marija Bohinjec 4.–9. Vesela šola PŠ 
Kovor 

3 2 8 11 11 100 

Marija Bohinjec 1.–5. Otroški pevski 
zbor PŠ Kovor 

6 16 22 70 67 95,7 

Marija Bohinjec 6.–9. Dramski krožek 
PS 

2 6 8 35 37 105,7 

Marija Bohinjec 1.–5. Planinski 
krožek Kovor 

8 5 13 20 20 100 

Marija P. Dolenc  Bralna značka 38 46 84 8 8 100 

Andreja Kosec 8., 9. Cankarjevo 
tek. 

     0 3 3 25 25    100 

Andreja Kosec 6.-9.  Novinarski 
krožek 

    0 2 2 24 24 100 
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Marija P. Dolenc 6.–9. Dramski k. 2 5 7 25 30 120 

Voglar Sanja 1.–4. Ustvarjalni  
ples 

1 18 19 26 26 100 

Pintarič Dina 3.–9. Varna raba 
interneta 

95 99 194 14 15 107 

Lah Tatjana 
 

7.–9. Tekmovanja 
MAT/FIZ 
 

12 8 20 10 10,4 104 

Mihael Zaletel 7.–9. Tekmovanja 
MAT/FIZ 

/ / / / / / 

dr. Majda Fiksl 7.–9. Tekmovanja 
MAT 

13 14 27 15 9 60 

Švab Tjaša 8., 9. Tekmovanja 
TJA 

5 8 13 15 15 100 

Švab Tjaša 9. Literarna 
interpretacija 

3 6 9 20 20 100 

Učakar Melita 8., 9. Tekmovanja 
TJA 

    4 4        8 15 15 100 

Učakar Melita 9. Literarna 
interpretacija 

    1 6        7 20 20 100 

M. Radosavac    Z     1.–9. Lokostrelstvo         5 7 12 24 66 100+ 

Štucin, Dolžan,  
Matovič Z 

1.–9.  Gimnastika               142 142 100 

Jurkovič Peter 7.–8. Priprave  na 
tekmovanja 

9 0 9 30 37,8 126 

Mitja Žnidaršič 5. Kolesarski izpit 29      20 49 50 0 0 

T. Kralj, J. Seifert, M. 
Bohinjec 

1.–7. Planinski 
krožek 

31 25 56 126 66,9 53,1 

Janja Šmejc 1.–
3.r. 

Likovni krožek 2       12 11 15 15 100 

Marijana Z. Šlibar 8., 9. 
 

6., 7. 

Kemijski krožek 
 
Naravoslovni 
krožek 

4 
 
 

15 

13 
 
 

23 

17 
 
 

38 

15 
 
 

15 

15 
 
 

15 

100 
 
 

100 

Petra Smolej 6.–9. Mlad. pev. 
zbor 

8 1 9 140 133 95 

Mateja Žnidaršič 4.–9. Nemška bralna 
značka 

5 9 14 5 2 40 

Mateja Žnidaršič 7., 9. Brezmejno 
prijateljstvo 

15 9 24 25 3 12 

mag. Sonja Sedej 3. - 9. Logika 15 14 29 15 15 100 

mag. Sonja Sedej 6., 8. Tekmovanja 
MAT 

22 17 39 10 11 110 

mag. Sonja Sedej  4. - 9. Vesela šola 12 21 33 17 18 105,9 

 

V okviru ID je bila našim učencem  pod okriljem klubov ponujena še košarka, nogomet, rokomet  in igre z 

žogo.  Te aktivnosti so bile za učence brezplačne. 
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Potek pouka in drugega vzgojno-izobraževalnega dela 
 

Večina pouka je potekala na sodoben način. Učitelji so uporabljali metode in oblike dela, ki omogočajo 

učenčevo aktivno vlogo v procesu učenja. 

V prvih treh razredih je pouk večinoma potekal z medpredmetnim povezovanjem. Medpredmetno 

povezovanje je didaktični pristop, ki izhaja iz povezovanja učnih vsebin oz. ciljev in poskuša določeno 

vsebino obravnavati čimbolj celostno z vidika različnih področij oziroma učnih predmetov. Učiteljice so 

opisno spremljale otrokov napredek. Že na tej stopnji so uvajale projektne naloge. Uvajale so nove metode: 

metodo reševanja problemov, ustvarjalno mišljenje in dialektično povezovanje, igranje vlog, metodo 

socialnega učenja in sodelovalno učenje. V tretjem in četrtem razredu je bilo projektnega dela več, večina 

aktivnosti otrok je bila usmerjena v doseganje ciljev na višjem nivoju, na osvajanje spretnosti in veščin. 

Na predmetni stopnji se poleg frontalne metode vedno bolj uveljavlja problemski pristop, delo v dvojicah 

oz. v skupinah, eksperimentalno delo, delo s tekstom, diferenciran pouk glede na sposobnosti učencev.  

 

Obisk pouka 
 

Obisk pouka učencev je bil zelo dober, saj smo za vsakršno odsotnost sproti obveščali starše, tako da smo 

neopravičena izostajanja zmanjšali na najnižjo možno raven. 

 

Realizacija obsega pouka 
 

Realizacija je predstavljena za vsak razred posamezno in po predmetih v zgornjih tabelah.  

Izvedli smo vse kulturne, naravoslovne, tehniške in športne dni. 

 

Dopolnilni in dodatni pouk 
 

Tudi to leto smo ga izvajali v vseh oddelkih razredne stopnje po dve uri tedensko. Potekala je tudi korekcija 

specifičnih učnih težav (ISP), ki sta ga izvajala pedagoginja in profesorja defektologije.  

 

Dopolnilni pouk na predmetni stopnji so izvajali učitelji matematike, slovenskega jezika, angleškega jezika, 

kemije in fizike. Učenci, ki so imeli učne težave, se ur dopolnilnega pouka praviloma niso udeležili. Prihajali 

so samo zadnjo uro pred pisnim ocenjevanjem znanja, takrat pa je za odpravo težav premalo časa.  

 

Veliko časa in energije namenjamo dodatnemu pouku, ki smo ga izvajali iz matematike, fizike, kemije, 

angleškega in slovenskega jezika od prvega razreda naprej. Delo je prilagojeno potrebam in sposobnostim 

posameznikov ter usmerjeno v samostojno delo.  Na predmetni stopnji je večina ur namenjenih pripravam 

na tekmovanja. 
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ANALIZA DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA OB KONCU 2.  
OBDOBJA 

 

Ni bilo izvedeno. 

Čeprav je bilo letošnje nacionalno preverjanje znanja odpovedano, so šestošolci vseeno rešili preverjanje 

pri pouku. Rezultati so bili zelo spodbudni. Večina učencev je bila zelo zadovoljna z reševanjem. Tudi tokrat 

se je obrestovalo načrtno sistematično delo skozi celo šolsko leto, kakor  tudi v prvih dveh letih druge 

triade, z urjenjem vseh štirih jezikovnih veščin, ki jih nacionalno preverjanje znanja preverja oz. ocenjuje 

(slušno in bralno razumevanje, besedišče in pisanje). 

  

Rezultati NPZ-ja se v veliki meri ujemajo z rezultati učencev pri rednem pouku. Izjema so le učenci , ki imajo 

zelo razvite delovne navade, so marljivi, nimajo pa jezikovnih  sposobnosti. Ti učenci pri pouku dosegajo 

bistveno boljše rezultate kot pri NPZ-ju, ker  v tako kratkem času  niso sposobni  povezovati tako raznolikih 

jezikovnih znanj in spretnosti med seboj. 

  

Nacionalno preverjanje znanja nam daje smernice za delo v 6. r. v naslednjem šolskem letu, pa tudi za 

nadaljnje delo s to generacijo učencev, med katerimi jih ima precej zelo dobre sposobnosti usvajanja 

jezikovnih spretnosti.   

 

                                                                                        Melita Učakar, vodja aktiva za tuje jezike 

  

 

 

 

 

 

  



 

30 
 

POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJIC 1. RAZREDA                                                                              
 

Aktiv v šolskem letu 2019/2020 sestavljamo učiteljice:  Mateja Jazbec (Podružnična šola Kovor), Alenka 

Krmavner (centralna šola) in Anita Longar (centralna šola) ter vzgojiteljici: Marija Likozar in Jožefa Seifert 

(centralna šola).  

V obdobju pripravljanja na 1. razred smo pregledale in izbrale delovne zvezke, učbenike, zvezke ter druge 

šolske potrebščine. Pripravile smo seznam, na podlagi katerega so starši lahko otrokom potrebščine kupili 

že pred začetkom šolskega leta. Spremenile oz. dopolnile smo letno pripravo za posamezne predmete, kjer 

mislimo, da je to potrebno ter pregledale cilje in popravile nekatere opisnike za opisno ocenjevanje. 

Preverile smo obstoječi didaktični material ter izbrale in zapisale predloge za dneve dejavnosti.  

V prvem ocenjevalnem obdobju ter do 14. 3. 2020 smo imele redne sestanke aktiva, predvsem preko e-

Asistenta in elektronske pošte, ko smo usklajevale dneve dejavnosti, ocenjevanja in dodatne aktivnosti. 

Od 13. 3. 2020 do 15. 5. 2020 se je naše delo bistveno spremenilo, saj smo zaradi epidemije prekinili 

običajen pouk v šoli ter začeli z delom na daljavo. To je bilo precej viharno obdobje, obdobje intenzivnega 

učenja za vse udeležene v vzgojnem-izobraževalnem procesu (učence, učitelje in starše).  

 

Na začetku smo imeli več težav s/z: 

 prilagajanjem količine snovi 

 tempom učenja nove snovi 

 uporabo računalniške tehnologije 

 komunikacijo med učiteljem ter učenci (in starši). 

Postopoma smo ovire odpravljali.  

Lahko rečemo, da so bile v tej “slabi okoliščini epidemije” tudi dobre izkušnje: 

 V veliko pomoč nam je bilo medsebojno sodelovanje med učitelji znotraj aktiva ter vsemi učitelji 

naše šole.   

 V aktivu smo si delo razdelile in vse učiteljice enakovredno sodelovale. 

 Pozitivna izkušnja je tudi prisotnost dveh učiteljic v istem razredu (1.a in 1.b). Učenje v video 

sobah je res lahko potekalo v malih skupinah npr. po 5 učencev.  

 Nudena nam je bila tudi ažurna tehnična pomoč s strani vodstva in računalničarja.  

 Komunikacija s starši in učenci je postala uspešna. Potekala je v video sobah, preko e-pošte in 

tudi telefona. 

 Posledično je tudi učenje na daljavo z redno izmenjavo nalog postalo učinkovito in uspešno. 

 V medsebojnih odnosih je bilo čutiti razumevanje, sodelovanje in potrpežljivost. 

 Starši so solidarno ponudili pomoč v obliki računalnika. 

 Uspešno je bilo tudi poučevanje v video sobah – vendar le v manjših skupinah, ko smo imeli bolj 

oseben odnos z vsakim udeleženim.  

 Ob tem da smo se res pošteno “potili” in vadili, smo se na koncu vsi tudi veliko novega naučili. 

 

Vseeno pa učiteljice opažamo vrzeli v poučevanju na daljavo. Poučevanje na daljavo ne more nadomestiti 

poučevanja v razredu, ko ima učitelj živi stik z učenci oziroma posameznim učencem. Starši niso učitelji in 

ne morejo strokovno nadomestiti učitelja. Na starše je bila preložena velika odgovornost. To so tudi sami 
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povedali oziroma napisali. Učencem pa je ravno tako manjkal živi stik z učiteljem in sovrstniki. Kljub vsemu 

da so učenci redno delali naloge, jih tudi sproti pošiljali, je bila kvaliteta usvojenega znanja zagotovo nižja 

kot bi bila sicer v običajnih pogojih. Zato smo več časa ob vrnitvi nazaj v šolo posvetili utrjevanju tistih 

vsebin, ki so najpomembnejše za napredovanje v 2. razred (pisanje, branje, računanje do 10, števila do 20).  

Zaključimo lahko da je bilo - kljub vsem pozitivnim izkušnjam - vendarle to obdobje izrazito stresno obdobje 

za nas učiteljice, saj je bilo potrebno kljub epidemiji in izrednim razmeram HKRATI: 

 v čim večji meri realizirati pouk naprej z vsebinami, ki so načrtovane za 1. razred 

 prilagoditi tempo poučevanja in količino obravnavane snovi 

 učence poučevati in jim ne samo skopo posredovati snovi 

 gradiva pripraviti čim bolj primerno otrokovi razvojni in spoznavni stopnji: Slikovno gradivo smo 

večinoma opremile z zvokom, saj velika večina prvošolcev v tem obdobju še nima usvojene tehnike 

branja za namen razumevanja navodil. 

 veliko hitre odzivnosti,  

 prilagajanja,  

 spreminjanja,  

 celodnevne razpoložljivosti,  

 hitrega učenja mnogih novih znanj,  

 raziskovanja. 

 

Vsi ti dejavniki bi nas na daljši rok vodili k naši (učiteljevi) izgorelosti. Ob ponovni podobni situaciji bi bilo 

primerno misliti tudi na vidik “zdravja pri delu” (ne le na vidik uspešnosti in učinkovitosti).  

Naši predlogi (učiteljic aktiva 1. razredov) za ravnanje v podobni situaciji so: 

 Zelo pomembno se nam zdi, da bi delo razdelili enakomerno med vse učitelje. Izkušnja dveh 

enakovredno aktivnih učiteljic v istem oddelku se je v 1. a in v 1.b izkazala za zelo uspešno.  

 Vsebine pri LUM, GUM in ŠPO bi tudi v prihodnje pripravljali učitelji podaljšanega bivanja.   

 Tudi za naprej bi bila za vsak oddelek zadolžena 2 učitelja, da si delo razdelita. 

 Manj obremenjeni učitelji naj bi načrtovali dneve dejavnosti, pravljične ure in nudili pomoč 

učencem z učnimi težavami. 

 Ne le določiti temveč tudi upoštevati časovno razpoložljivost učiteljev. Staršem in tudi ministrstvu 

ta vidik - z mislijo tudi na “zdravje učiteljev” - tudi predstaviti, pojasniti. Tudi učitelj je zgolj človek 

s svojimi omejitvami. 

 Vsebine res preudarno skrčiti in več pouka organizirati v video sobah:  v majhnih skupinah in vsaka 

skupina s svojim učiteljem.  

 Enoten in en sam kanal komunikacije za vso šolo, ki je dovolj zmogljiv za pošiljanje vseh vrst 

gradiva; tudi večjih slikovnih in zvočnih priponk. 

 Takojšnja zagotovitev računalniške opreme vsem, ki jo potrebujejo (učitelji, starši, učenci). Šoli naj 

se zagotovi rezervna računalniška oprema z ustreznimi programi za delo na daljavo oz. Za primer 

podobne “krizne situacije”.  

 Organizacija izobraževanj za starše in učence z vidika dela na daljavo 

 Organizacija izobraževanj za učitelje z vidika dela na daljavo: preprosta priprava različnih e-gradiv 

za pouk na daljavo, uporaba modrene računalniške tehnologije in orodij. 
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Od 15. 5. 2020 do 24. 6. 2020 smo pouk zopet nadaljevali v šoli z upoštevanjem vseh protokolov. Prva dva 

tedna sta v oddelku 1. a in 1.b  sodelovala pri poučevanju tudi pedagoginja Klara Senica in specialni 

pedagog Gregor Janežič. Enkrat na teden je pravljično uro pripravila tudi šolska knjižničarka Metka Kavčič. 

Več poudarka smo v tem času dali utrjevanju vsebin ter šolsko leto uspešno in veselo zaključili. 

  

V tem šolskem letu smo sodelovali: 

 s šolsko svetovalno službo, pedagoginjo Klaro Senica, s specialnim pedagogom Gregorjem 

Janežičem za mnenja, dodatno pomoč pri vzgojnih in učnih težavah ter s poučevanjem v manjših 

skupinah, ko smo se po epidemiji vrnili nazaj v šolo. Na Podružnični šoli Kovor  so sodelovali s 

pedagoginjo Klaro Senica. 

 s knjižničarko Metko Kavčič, ki nam je predstavila knjižnico ter način izposoje knjig. Pripravila nam 

je tudi program s pravljico (ob začetku vpisa v knjižnico, ob kulturnem dnevu, ob dnevu pravljic), 

ki jo je doživeto pripovedovala in otroke navdušila z interpretacijo. Otroke so tedenski obiski 

motivirali in vztrajno so brali knjige za bralno značko. Skupni tedenski obiski knjižnice so zagotovo 

dobrodošli in jih želimo ohraniti tudi v prihodnje. Ko smo pouk po epidemiji zopet nadaljevali v 

šoli, nam je knjižničarka pripravila enkrat na teden pravljično uro. Tudi otroci podružnične šole 

Kovor so obiskovali šolsko knjižnico na centralni šoli, in sicer enkrat tedensko ob sredah; 

 z učiteljico Andrejo Kosec, ki smo ji oddali prispevke za šolski časopis Stezice; 

 v projektu Čisti zobje. Enkrat mesečno nas je obiskala preventivna višja medicinska sestra. Letos 

nas je zaradi epidemije obiskala le štirikrat. Na začetku šolskega leta je pripravila predavanje na 

temo Čisti in zdravi zobje ter Higiena rok.  

 z Zdravstvenim domom Tržič, kjer so imeli učenci sistematski pregled. Deležni so bili tudi 

predavanja o zdravju, ki ga je vodila višja medicinska sestra; 

 s šolsko zobozdravnico Ksenijo Zaplotnik Kralj, ki je za učence organizirala pregled zobovja. 

 s Knjižnico dr. Toneta Pretnarja v Tržiču. Obiskali smo jo. Knjižničarji so nas prijazno sprejeli. 

Učencem so pripravili pravljico in predstavili življenje, delo in prostore ter oddelke v knjižnici; 

 z učiteljico Moniko Golmajer pri temi prometna varnost (projekt Pasavček, projekt Pešbus, projekt 

Kokoška Rozi); 

 z učiteljicami v projektu Pogum (vodja Manca Kokalj Vernig);  

 z učiteljico Sonjo Sedej pri natečaju Matematika je povsod okoli nas; 

 v natečaju Vozi varno-moja pot v šolo; 

 v stripovskem natečaju Stripburger (1.K), 

 s študentko Klavdijo Mrak, študentko 1. letnika  Pedagoške fakultete iz Kopra. Dva tedna je bila na 

pedagoški praksi v 1. a razredu; 

 s starši preko e-Asistenta, arnesove pošte, telefona, video sobe, enkrat mesečno preko rednih in 

tudi izrednih govorilnih ur, imeli smo tri roditeljske sestanke; 

 z učiteljem računalništva Juretom Tarmanom, ki nam je pomagal pri tiskanju spričeval. 

 

V mesecu novembru so na PŠ Kovor v popoldanskem času pripravili Čajanko z zanimivimi prednovoletnimi 

delavnicami za učence in starše. 

Učiteljice in učenci 1. a in 1. b smo v maju in juniju pripravili kulturni program, s katerim bomo na prvi 

šolski dan sprejeli bodoče prvošolce.  
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Učenci so zbirali star papir ter skrbeli za čisto okolje in učilnico. Obiskovali so različne šolske in obšolske 

interesne dejavnosti. Udeležili so se šolskih prireditev ob pomembnih praznikih. Proslavo ob Dnevu 

državnosti smo poslušali po šolskem radiu, nato smo imeli še razredni pogovor ob tem prazniku. 

Staršem smo se učiteljice zahvalile za celoletno sodelovanje in jim podale še nekaj napotkov ob koncu 

šolskega leta. Tudi starši so se učiteljicam prijazno zahvalili za sodelovanje skozi celo šolsko leto, še posebej 

za čas poučevanja na daljavo. 

 

Učiteljice smo vodile interesne dejavnosti: 

 Marija Likozar: sprejem prvošolcev, dramski krožek (v timu z učiteljico Moniko Golmajer) 

 Jožefa Seifert: planinski krožek (v timu z učiteljicami Tanjo Kralj in Marijo Bohinjec), otroški pevski 

zbor, sprejem prvošolcev 

 Anita Longar:  otroški pevski zbor 

 Alenka Krmavner: socialne igre, sprejem prvošolcev 

 Mateja Jazbec: knjigobube. 

  

Učence smo usmerile k naslednjim tekmovanjem: 

 bralna značka 

 branje za Devovo priznanje 

 matematični Kenguru 

 tekmovanje za najbolj čiste zobe. 

  

Učiteljice smo izpopolnjevale znanje tako, da smo se udeleževale nekaterih seminarjev. Na zadnjem aktivu 

smo analizirale delo v šolskem letu 2019/2020, pregledale in dopolnile LDN, uredile šolsko dokumentacijo, 

uničile vse dokumente z osebnimi podatki učencev, ki so nam pomagali pri vodenju dokumentacije 

(zbiranje osebnih podatkov, soglasja, vpisni listi za JV in OPB). Vse dokumente smo dali »v razrez«.        

 Za aktiv 1. razreda  zapisala vodja: Alenka Krmavner 

 

  

POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJIC V  2. RAZREDU 
 

Aktiv učiteljic 2. razreda smo v šolskem letu 2019/2020 sestavljale učiteljice: Monika GOLMAJER,  Tanja 

KRALJ (matična šola), Eva Kuralt razredničarka, Marija Bohinjec (Podružnična šola Kovor). 

V obdobju pripravljanja na 2. razred (maj, junij) smo pregledale in izbrale delovne zvezke in učbenike ter 

zvezke in druge šolske potrebščine. Pripravile smo seznam, na podlagi katerega so starši otrokom lahko 

potrebno kupili že pred začetkom šolskega leta. 

 

V tem obdobju smo pregledale letno pripravo, pregledale obstoječi didaktični material, pripravile obrazec 

za pisanje priprav, izbrale in zapisale predloge za dneve dejavnosti ter pregledale cilje in popravile nekatere 

opisnike za opisno ocenjevanje v 2. razredu. Nekaj popravkov pa smo potem vnesle še med samim šolskim 

letom, saj nismo ocenile vseh ciljev, zaradi pandemije Korona virusa. 

Med šolskim letom smo imele sestanke aktiva. Sproti smo prek elektronske pošte načrtovale in usklajevale 
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naše delo. 

 

V šolski knjižnici smo si izposojale dodatno literaturo in sodelovale s knjižničarko Metko Kavčič. 

Sodelovale smo s šolsko svetovalno službo. 

 

Sodelovali smo v akciji zbiranja šolskih potrebščin v sodelovanju z Rdečim križem in Karitasom.  

Izvedle in sodelovale smo tudi pri športnih, naravoslovnih, kulturnih in tehniških dneh. Zadovoljne smo bile 

z izvedbo vseh dni dejavnosti, čeprav smo se precej prilagajale in dejavnosti izvedle bodisi na daljavo bodisi 

v šoli, namesto na terenu. 

 

V oktobru in novembru (21.10. - 25.10. in 4.11 - 5.11.) smo uspešno izvedli  plavalno šolo v Radovljici. 

Celo leto smo redno sodelovale s starši. Enkrat mesečno smo jih povabile na govorilne ure, imeli smo tudi 

roditeljske sestanke in video srečanja preko video sob (v času dela od doma). 

Letošnje prireditve od marca do zaključka leta so bile precej okrnjene (materinski dan, sprejem prvošolcev, 

zaključek za starše,…), smo pa izvedli nekaj razrednih dejavnosti, kjer so se učenci poveselili in predstavili 

sošolcem.  

          

Vključevale smo se v delovne akcije (zbiranje starega papirja, skrb za učilnico, skrb za okolico). Učenci so 

se skupaj s starši zelo aktivno odzvali pri zbiranju starega papirja. Vesele smo njihove aktivne vloge ter 

vključevanja v življenje in delo šole.  

 

Vključeni so bili tudi v akcijo ČISTI ZOBJE - ZDRAVI ZOBJE. Vsak mesec oz. vsak drugi mesec nas je obiskala 

medicinska sestra in preverila, kako skrbno si učenci čistijo zobe. Učenci so se skupaj z njo navajali in 

utrjevali pravilno čiščenje zob. 

  

Vodile smo interesne dejavnosti 
● Eva Kuralt -  dramski krožek v Kovorju 

● Marja Bohinjec -  otroški pevski zbor PŠ Kovor, planinski krožek v Kovorju, Vesela šola, dramski 

krožek PS 

● Tanja Kralj - planinski krožek v Bistrici,  

● Monika Golmajer - prometni krožek in dramski krožek RS v Bistrici 

 

Učence smo usmerile k naslednjim tekmovanjem in natečajem: 
 

Bralna značka, branje za Devovo priznanje, Zlati sonček, Matematični Kenguru, Kovor: Kresnička, 

Tekmovanje za čiste zobe, Angleška bralna značka, Otroci za varnost v prometu, Vozi varno (misli na 

otroke). 

 

Junija smo pisale in oblikovale zaključne opisne ocene. Na zadnjem aktivu (29. 6. 2020) smo analizirale 

delo v šolskem letu 2019/2020, pregledale in dopolnile LDN ter uredile šolsko dokumentacijo. Zapisale smo 

poročilo o letnem projektu Samostojnost in odgovornost in poročilo o delu na daljavo. 

Na zadnjem aktivu smo uničile tudi vse dokumente z osebnimi podatki učencev, ki so nam pomagali pri 



 

35 
 

vodenju dokumentacije (zbiranje osebnih podatkov, soglasja, vpisni listi za OPB). Vse dokumente smo dale 

»v razrez«. 

 

V zadnjem tednu smo pospravile učilnice in uredile didaktična gradiva.  

Vse članice aktiva smo dobro sodelovale. Bile smo delavne in inovativne. Izdelale smo nekaj didaktičnega 

gradiva, ki smo ga podelile med seboj. Sproti smo izboljševale tudi opisne kriterije za ocenjevanje in 

dopolnile oz. dodelale letne priprave za vse predmete. 

 

Zapisala vodja aktiva Monika Golmajer 

 

 

POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJIC V  3. RAZREDU 
 

V  aktivu 3. razreda smo v šolskem letu 2019/2020 sodelovale učiteljice Irena Japelj, Sanja Voglar (centralna 

šola) in Eva Kuralt (Podružnična šola Kovor).    

V obdobju pripravljanja na 3. razred za naslednje šolsko leto (avgust 2019) smo pregledale delovne zvezke 

in učbenike ter zvezke in druge šolske potrebščine. Uredile  smo letno pripravo, pregledale obstoječi 

didaktični material, izbrale in zapisale predloge za dneve dejavnosti ter pregledale cilje in standarde, 

uskladile kriterije ocenjevanja. Nekaj popravkov smo potem vnesle še med samim šolskim letom. Za vodjo 

aktiva smo potrdile Sanjo Voglar.  

  

Aktivnosti:  

 Izvedba naravoslovnega tabora v CŠOD Jurček v Kočevju od  11. 9. do 13. 9.  2019. Učitelji na taboru 

smo bili: Irena Japelj, Eva Kuralt in Sanja Voglar. Na taboru smo izvedle 3 dni dejavnosti: 

naravoslovni dan (kraška jama), kulturni dan (mesto Kočevje) in športni dan  (lokostrelstvo in 

kanuizem).    

 Med šolskim letom smo imele 5 sestankov aktiva (poročilo sestankov je v arhivu). Tedensko smo 

sodelovale preko elektronske pošte, kjer smo načrtovale in določale datume ocenjevanja. V času 

dela na daljavo smo sodelovale tudi na dnevni ravni, preko elektronskih medijev. 

 V šolski knjižnici smo si izposojale dodatno strokovno literaturo in sodelovale s knjižničarko Metko 

Kavčič.  

 Sodelovale smo s šolsko pedagoginjo Klaro Senica in specialnima pedagogoma Nino Kristanc  in 

Gregorjem Janežičem.  

 Celo leto smo redno sodelovale s starši. Enkrat mesečno smo jih povabile na govorilne ure, skozi 

leto smo imeli dva roditeljska sestanka (3.a in 3.b) ter tri roditeljske sestanke (3.k).  

 Sodelovali smo s Simono Kiphut, dipl. m. s., iz ZD Tržič. Mesečno je otrokom pregledovala zobe in 

jih učila ustrezno zobne higiene.  

 Vključevale smo se v delovne akcije (zbiranje starega papirja, skrb za  okolje, skrb za  učilnico).  

 Udeležile smo se izobraževanj (podrobneje v nadaljevanju LDN-ja šole).  

 Učenci 3.K razreda so sodelovali na čajanki (prednovoletno druženje z učenci in starši) in na 

prireditvi ob prihodu Božička za učence RS Kovor. 
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Naši prispevki: 

1. Pisali smo prispevke za šolsko glasilo Stezice.  

2. Učenci so sodelovali na natečaju Stripburger.   

3. Učenci so sodelovali na likovnem natečaju »Otroci za varnost v prometu« 

4. Učenci 3.K so sodelovali pri projektu Pasavček 

5. Učenci so sodelovali pri angleški bralni znački.   

6. Učence smo pripravljale na tekmovanja:  

 tekmovanje iz logike (3. b) 

 tekmovanje iz znanja naravoslovja – Kresnička 

 matematično tekmovanje Kenguru  

 matematično tekmovanje Računanje je igra - preko spleta 

 Cici vesela šola  – tekmovanje preko spleta 

 bralno značko in Devovo priznanje  

 angleška bralna značka 

 športno tekmovanje Zlati sonček  

 Čisti zobje.   

  

Učiteljice smo vodile interesne dejavnosti:  

 

 Sanja Voglar: ustvarjalni ples (1. - 4. r) 

 Eva Kuralt: dramski krožek Kovor (1. - 5. r) 

 

Navajanje na samostojnost in odgovornost 

 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali: 

  

 izdelava plakata: kdaj sem samostojen/-na in kdaj sem odgovoren/-na 

 redni pogovori   

 odgovornost za svoje stvari 

 odgovornost do stvari drugih učencev in do šolske lastnine 

 odgovornost do prinašanje učnih listov, delovnih zvezkov, naročenega materiala  

 odgovornost za svoje vedenje: sprejeti posledice, se opravičiti.. 

 odgovornost do drugih učencev: poslušanje, spoštovanje drugačnosti, motiviranje.. 

 samostojnost pri pouku: pripraviti potrebščine, sodelovati, poslušati, delati naloge.. 

 odgovornost za šolo doma: delanje domačih nalog, učenje 

 samostojnost na poti do šole: Pešbus  

  

  

V času izobraževanja na daljavo 

 

V času od 16. 3. 2020 do 15. 5. 2020, je pouk potekal na daljavo. Sledile smo urniku in učnemu načrtu. 
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Količino nalog smo skrčile in prilagodile nastali situaciji. Realizirali smo vse dneve dejavnosti, nekaterim 

dnevom dejavnosti smo morali zaradi prekinitve pouka v šolah in omejitev po povratku v šole prilagoditi 

ali spremeniti vsebino.  

 

V učni proces smo vključile inovativna učna okolja pri izobraževanju na daljavo:  

 Učno snov smo najprej posredovale preko Arnes učilnice (3.b, 3.k) in spletne strani šole (3.a), 

kasneje smo vse prešle na Google učilnico.  

 Vsak večer smo naložile učno gradivo za naslednji dan pouka po urniku ter dodale rešitve za 

prejšnji dan.   

 S starši smo komunicirale preko elektronske pošte,  Google učilnice, telefona, wetransferja, Skypa 

in kasneje preko CiscoWebex video sob.  

 S sodelavkami v aktivu smo sodelovale preko maila in telefona ter video sob.   

 Učenci so povratne informacije posredovali preko mailov staršev, preko Google učilnice in nekateri 

preko Skype.  

 Google učilnica ima uporabna orodja, ki smo jih uporabljali za doseganje nekaterih ciljev.  

 Uporabljale smo YouTube kanal: spletne posnetke in avtorske posnetke.   

 Uporabile smo interaktivne vaje, ki so dostopne na internetu, PPT kvize in ideje, ki so bile 

objavljene v Sodelov@lnici Razredni pouk, https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021.  

  

Cilje smo dosegali s pomočjo uporabe IKT orodij:  

 Google kviz, kjer so učenci  sami preverili svoje znanje  

 ThatQuiz – orodje za samovrednotenje znanja  

 Ppt kviz – samovredotenje znanja  

 Video in zvočni posnetki učenčevih izdelkov,  

 fotografije učenčevih izdelkov   

  

Rezultati oz. dosežki učencev, so bili v času dela na daljavo pri večini učencev zelo dobri. Učenci, ki so imeli 

večjo podporo staršev, so tudi bolj napredovali, saj so imeli individualno pomoč. Rezultati v primerjavi z 

lanskim letom so težko primerljivi, saj je delo potekalo z drugo skupino in pod drugačnimi pogoji.  

  

Misli in občutki ob uvajanju izboljšav pri delu na daljavo: 

 Prilagoditi je bilo potrebno količino podanih vsebin in nalog  

 Naučile smo se novih uporabnih IKT znanj  

 Potrebovale bi še več IKT znanj in IKT opreme, da bi delo potekalo še bolje  

 Zelo pomembna je bila kvalitetna povratna informacija učencem  

 Pomembna je bila pohvala s strani staršev in učencev, kot potrditev, da delamo prav  

 Pomembna je bila povratna informacija učencev, da lahko naloge delajo samostojno  

 Medsebojno smo v aktivu dnevno sodelovale in si predajale znanja o uporabi IKT in kako čim bolj 

prilagoditi vsebine, da bodo razumljive otrokom  

  

 

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=10021
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Kaj bi izboljšale pri delu na daljavo: 

 

 Učilnica, kjer bi bila še bolj razvidna aktivnost učencev  

 Komunikacija in oddaja nalog na enem mestu  

 Boljša IKT oprema učiteljev in učencev  

 Več dejavnosti preko video sob.  

 Več nalog, kjer bi učenci lahko pripravili dokaze o razumevanju podanih učnih vsebin: plakati, 

posnetki, izdelki, zgibanke...  

 Računalniško opismenjevanje učencev   

 Računalništvo kot obvezni predmet  

 Seznanitev učiteljev o uporabi različnih IKT orodij  

  

Smernice: 

 Navajanje učencev na samostojnost in odgovornost pri uporabi IKT orodij.  

 

  

Ob koncu šolskega leta 

 

 Junija smo zapisale zaključne številčne ocene.  

 Na zadnjem aktivu smo analizirale delo v šolskem letu 2019/2020, pregledale in dopolnile LDN ter 

uredile šolsko dokumentacijo.  

 Uničile smo vse zdravstvene podatke učencev 3. razreda in soglasja staršev, katera so bila vezana 

na šolsko leto 2019/2020. Dokumente smo dale v razrez. Prisotne smo bile vse članice aktiva.  

  

Sanja Voglar, vodja aktiva za 3. razred  

  

 

 

POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJIC V 4. RAZREDU  
 

Aktiv 4. razreda, v katerem smo bile Breda Jurkovič (matična šola), Joži Ropoša (matična šola) in mag. 

Manca Kokalj Vernig (Podružnična šola Kovor), se je v šol. letu 2019/2020 sestal štirikrat. Na uvodnem 

sestanku smo članice aktiva potrdile vodjo aktiva, dorekle vsebine dni dejavnosti in uskladile LDN, potrdile 

smo knjige za domače branje in  izbor knjig  za bralno značko. Na drugem sestanku smo pripravile izbor 

učbenikov za novo šolsko leto. Na tretjem sestanku smo uskladile delo na daljavo ter določile datume za 

dneve dejavnosti v prihajajočem šolskem letu. Dogovorile smo se za učbenike, delovne zvezke in 

potrebščine, ki jih bomo uporabljale naslednje šolsko leto. Naslednje šolsko leto se uporabljajo vsi isti 

učbeniki kot v letošnjem šolskem letu. Na zadnjem sestanku smo preverile realizacijo LDN-ja, zapisale 

analizo dela na daljavo ter določile vodjo aktiva za naslednje šolsko leto.  

  

Učenci so sodelovali v različnih projektih: Bodi previden, Stripburger, Otroci za varnost v prometu, knjižni 
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nahrbtnik, Pokloni zvezek, Kaj imamo od davkov. Uvajale smo pisanje koledarja novic in razredni knjižni 

kotiček. Z učenci smo pripravljali prispevke za Stezice.   

 
 
Sodelovali smo: 

 

 s šolsko svetovalno službo, pedagoginjo Klaro Senica in s specialnim pedagogom Gregorjem 

Janežičem (mnenja in dodatna pomoč),   

 s knjižničarko Metko Kavčič- izposoja knjig, knjižnična vzgoja, knjižni nahrbtnik,    

 z učiteljico Moniko Golmajer pri temi prometna varnost (pri projektih Bodi viden, bodi previden, 

Otroci za varnost v prometu),  

 s starši, preko e-Asistenta, enkrat mesečno preko rednih in tudi izrednih govorilnih urah. Imeli 

smo en roditeljski sestanek. Intenzivno smo vsakodnevno sodelovale s starši v času dela na 

daljavo,  

  z učiteljem računalništva Juretom Tarmanom pri urejanju dokumentacije v programu eAsistent.  

 

V mesecu decembru smo na PŠ Kovor v popoldanskem času pripravili Čajanko, na OŠ Bistrica novoletni 

bazar z zanimivimi prednovoletnimi delavnicami za učence in starše. Na PŠ Kovor smo z učenci pripravili 

tudi prireditev ob dnevu državnosti.  

 

Učenci so celo šolsko leto zbirali star papir ter skrbeli za čisto okolje in učilnico.  Obiskovali so različne 

šolske in obšolske interesne dejavnosti. Udeležili so se šolskih prireditev ob pomembnih praznikih.  

Petdnevne letne šole v naravi v Snoviku nismo izvedli zaradi pandemije.   

 

Na PŠ Kovor smo izvedli vse načrtovane dneve dejavnosti (z nekaj spremembami zaradi dela na daljavo), 

na OŠ Bistrica pa enega tehniškega dneva nismo izvedli.   

 

Delo na daljavo je potekalo preko spletne učilnice in komunikacije v eAsistentu v času od 16.3.20202 do 

31.5.2020. Učenci so večinoma vsi redno opravljali naloge in zadolžitve, v primeru trenutne neodzivnosti, 

smo te učence povezale s specialnim pedagogom Gregorjem Janežičem, pedagoginjo Klaro Senica, 

učiteljico Tjašo Belehar, inkluzivno pedagoginjo Nino Kristanc ter študentko Snežano Lazić. Učno snov smo 

predelali, utrdili ter delno tudi ocenili. Posluževali smo se tudi videokonference, ki smo jo imeli večkrat na 

teden, oziroma v mesecu maju tudi vsak dan. Menimo, da večjih težav s snovjo v 5. razredu zaradi dela na 

daljavo ne bo. Znotraj aktiva smo bile stalno v stiku ter sproti odpravljale morebitne težave. 
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Učence smo usmerile in pripravile za naslednja tekmovanja: 
 

➔ bralna značka,   
➔ Devovo priznanje,   

➔ Cankarjevo tekmovanje,   

➔ tekmovanje za čiste zobe,   

➔ tekmovanje Cici vesela šola,  

➔ športni program Krpan,  

➔ naravoslovno tekmovanje: Kresnička,  

➔ čisti zobje.   

 
 
Učiteljice smo vodile interesne dejavnosti: 
 

 mag. Manca Kokalj Vernig: Od ideje do izvedbe   
 

Udeležile smo se naslednjih izobraževanj:  
 

 predavanje Pomen pravil šolskega reda (dr. Nina Ana Jager) 

 Tehnike sproščanja (Simona Kihput) 

 Spoprijemanje s stresom (Simona Kihput) 

 Webinar Rokus: Kako ohraniti optimizem (dr. Kristijan Musek Lešnik) 

 Webinar Rokus:  Kaj lahko predam svojim otrokom in učencem RADOVEDNOST, VZTRAJNOST, 
ODGOVORNOST (dr. Kristijan Musek Lešnik) 

 Webinar Rokus: Orodja za pouk na daljavo in formativno spremljanje učencev (Dejan Kramžar) 
 

 
 

                                                                                        Zapisala vodja aktiva mag. Manca Kokalj Vernig     

                                       

POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJIC 5. RAZREDA   
  

Članice aktiva smo bile:  
Marjeta Vester – vodja aktiva, Simona Križaj in Betka Bitežnik. Imele smo 5 sestankov aktiva: avgust 2019, 

november 2019, januar 2020, marec 2020, junij 2020. 

 

Na srečanjih aktiva  smo poleg tekočih aktivnosti  obravnavale naslednje teme: 

 

➔ potrditev vodje aktiva za šol. leto 2020/2021 

➔ program dela aktiva za šol. leto 2020/2021 

➔ LDN za šol. l. 2020/21, pregled in usklajevanje učnega načrta (ČRUS) Radovednih 5 

➔ pregled samostojnih DZ Radovednih 5 

➔ načrtovanje ocenjevanja znanja za SLJ, MAT, DRU, NIT, GUM 
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➔ potrditev seznama knjig za domače branje 

➔ organizacija zimske šole v naravi 

➔ potek kolesarskega izpita 2020/2021 

➔ načrtovanje naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dni za šol. l. 2020/2021 

➔ predlog razporeditve delovnih obveznosti in razdelitve ur za šol. l. 2020/2021 

➔ potrditev učbenikov, DZ in šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 

➔ pregled realizacije LDN za šol. l. 2019/20 

➔ pregled plana za dneve dejavnosti za šolsko leto 2020/2021 

➔ zapis poročila o delu na daljavo 

➔ razdelitev učencev v dva 6. razreda 

 

V šolski knjižnici smo si sposojale dodatno literaturo in sodelovale s šolsko knjižničarko Metko Kavčič. 

Sodelovale smo s šolsko svetovalno službo, pedagoginjo Klaro Senica, specialnima pedagogoma Gregorjem 

Janežičem in Nino Kristanc, predvsem glede učencev z odločbami in občasno učno pomočjo učencem z 

učnimi in vedenjskimi težavami. Sodelovale smo pri izboru literarnih in likovnih prispevkov za šolski časopis 

Stezice. Z učiteljem računalništva Juretom Tarmanom smo usklajevale dokumentacijo v programu 

eAsistent in sodelovale pri izvedbi teoretičnega dela kolesarskega izpita. Načrtovale in izvedle smo  

naravoslovne, kulturne in tehniške dneve ter sodelovale pri izvedbi športnih dni. Od načrtovanih dni 

dejavnosti zaradi epidemije nismo realizirali 1 ND in 1 TD (Zaključna ekskurzija v Idrijo in Gutenberški 

dnevi). Na daljavo smo izvedli 1ND, 1KD, 1 TD in 1 ŠD. 

Zimske šole v naravi se je udeležilo 46 učencev, v dveh skupinah. 

Teoretični del kolesarskega izpita je opravilo vseh 49 učencev 5. a, 5. b in 5. K razreda, praktični del 

kolesarskega izpita pa je bil zaradi epidemije Covid-19 odpovedan in ga bodo učenci opravljali v naslednjem 

šolskem letu. 

V vseh petih razredih je do februarja potekal projekt Policist Leon. Učenci so sodelovali na tekmovanjih iz 

naravoslovja-Kresnička, za Devovo priznanje, bralno značko, angleško bralno značko, športno značko 

Krpan, Veselo šolo in Za čiste zobe, učenci 5.K pa še v tekmovanju za Cankarjevo priznanje. 

Vsi učenci 5. a in 5. b razreda so enkrat mesečno izmenično pomagali varovancem VDC pri uporabi 

računalnika (do meseca marca).  

Opravili smo vse naloge, ki smo jih načrtovali  v LDN, razen dveh dni dejavnosti. 

Sproti smo sestavljale, spreminjale in usklajevale naloge za ocenjevanje znanja za posamezne predmete, 

izmenjevale izkušnje in nove ideje.      

                                                                       

Izobraževanje:  
 

Učiteljice smo se udeležile izobraževanja: 

➔ Študijska skupina za razredni pouk, Škofja Loka, 26.8.20219 (Vester, Križaj) 

➔ Pomen pravil šolskega reda, Jošt, 28.8.2019 (Vester, Križaj, Bitežnik) 

➔ Delavnice sproščanja, OŠ Bistrica, 5.11. do 12.12. (Vester, Križaj) 

➔ Webinar Kaj lahko predam svojim otrokom – radovednost, vztrajnost, odgovornost, Dr. K.M. 

Lešnik, 23.4.2020 (Vester, Križaj) 

➔ Webinar Kako se naši možgani odzivajo na pandemijo, Katja Knez, 28.4.2020; 7,5 ur (Vester, Križaj)  



 

42 
 

➔ Različni webinarji Založbe Rokus Klett in video konference za razredni pouk Zavoda za šolstvo Kranj 

(Križaj) 

 

Na zaključnem aktivu smo uničile podatke učencev 5. razreda in soglasja staršev, ki so bila vezana na šolsko 
leto 2019/20. Dale smo jih v razrez. Prisotne smo bile vse članice aktiva. 
 

                                        

                                                                           Vodja aktiva za šol. l. 2019/2020 Marjeta Vester 

 

 

 

POROČILO O DELU AKTIVA SLOVENISTK V ŠOL. L. 2019/2020 
  

Aktiv slovenistk smo v šolskem letu 2019/2020 sestavljale Andreja Kosec, Marija Pogačnik Dolenc, Janja 

Sterle, Petra Vidic. Izvedeni so bili trije sestanki aktiva. Vodja aktiva: Andreja Kosec. 

   

CANKARJEVO TEKMOVANJE 

 

Na šolskem tekmovanju iz slovenskega jezika za Cankarjevo tekmovanje, ki sem ga organizirala in izvedla 

v novembru, so sodelovale devetošolke Tija Stritih, Brina Ahačič in Nika Buček. Prebrale in kritično 

vrednotile smo mladinski roman Igorja Karlovška Preživetje. Knjigo sem najprej prebrala sama, napisala 

vsebinsko in strokovno analizo s pomočjo obsežnega gradiva in dodatne strokovne literature, ki sem jo 

poiskala v knjižnici. Za učenke sem pripravljala obsežno gradivo s snovjo za temeljito literarno razgledanost 

ter snovala naslove za pisanje esejev. Eseje sem tudi popravila in ovrednotila.  

Na območno tekmovanje sem pripravljala in spremljala Tijo Stritih, in sicer je 9. 1. 2020 v Bohinjski Bistrici 

blestela kot najboljša v regiji.  

Tako sem jo pripravljala še na državno tekmovanje, ki je potekalo 7. 3. 2020 v Ljubljani. Dodatno sva 

preštudirali knjigo Geniji z nasmehom in jo v vseh možnih literarnih in življenjskih vprašanjih, razmišljanjih 

primerjali s Preživetjem. Bilo je zahtevno poznati tako raznovrstne književne avtorje in žanre ter se do njih 

osebno opredeljevati. Z veliko truda, ustvarjalnosti na pripravah je Tija Stritih osvojila zlato Cankarjevo 

priznanje. 

Mentorica in vodja: Andreja Kosec 

 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

 

Učenci 7. razredov bi morali v mesecu maju (4. 5. 2020) obiskati Knjižnico dr. Toneta Pretnarja v Tržiču v 

okviru projekta Rastem s knjigo, ki ga organizira Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter 

Zveza splošnih knjižnic, a je bilo zaradi epidemije to nemogoče. Na začetku šolskega leta 2020/21 se bom 

dogovorila, da bodo knjige prejeli in se o njih v sklopu pouka tudi vsebinsko in osebno kritično tudi 

opredelili. Elektronsko knjižnico pa bodo spoznali s predavanjem in delovnimi listi v šolski knjižnici. 

 

Vodja projekta: Andreja Kosec 
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KULTURNI DNEVI 
 

V ponedeljek, 23. 9. 2019, sem organizirala kulturni dan za učence 8. razreda, in sicer je bila to literarna 

pot po Žirovnici. Ogledali so si rojstne hiše in poslušali vodenje lokalnih vodičev o življenju F. S. Finžgarja v 

Doslovčah, Franceta Prešerna v Vrbi ter Matije Čopa v Žirovnici. Za učence sem pripravila delovne liste, ki 

so jih izpolnjevali deloma na terenu deloma doma. Spoznali so življenje in delo omenjenih pesnikov in 

pisateljev, katerih dela so spoznali z besedili, ki smo jih prebrali pri pouku.  

  

Drugi kulturni dan za 8. razred je potekal na daljavo, in sicer so si učenci ogledali gledališko predstavo Vihar 

v glavi v izvedbi Lutkovnega gledališča Ljubljana. Po ogledu so izpolnjevali delovni list, ki je učence 

spodbudil k razmišljanju o sebi, o odnosih z bližnjimi ter o vrednotah v svojem življenju. Odzivi učencev so 

bili številčni, torej večina je oddala zahtevano gradivo. 

 

Kulturni dan za 9. razred: Kulturna pot po Dolenjski 23. 9. 2019: ogled gradu Turjak, Trubarjeve rojstne hiše 

na Raščici, izdelava miniaturne knjige dne. 

  

Vrhniko, Cankarjevo mesto, naj bi si devetošolci ogledali 10. 4. 2020, a je kulturni dan zaradi epidemije 

odpadel, namesto tega smo izvedli kulturni dan na daljavo, in sicer ogled gledališke predstave in 

razmišljanje o njej. 

 

ORGANIZACIJA BRALNE ZNAČKE                                                                                         
      

V šolskem letu 2019/2020 je za bralno značko tekmovalo 219 učencev od 440, to je 49,7 %, kar je za 4,9 

odstotka manj kot v lanskem šolskem letu. Od tega je 135 učencev, to je 30,6 %, prebralo 10 in več knjig 

in si tako pridobilo Devovo priznanje, 8 učencev, to je 1,8 %, pa je zaradi vestnega branja v vseh razredih 

osnovne šole dobilo priznanje in knjižno darilo zlati bralec.  

  

 Pregled števila učencev - bralcev in priznanj po razredih: 

1. razred: bralno priznanje: 55 (100 %), Devovo priznanje 54 (98,2 %) 

2. razred: bralno priznanje: 37 (82,2 %), Devovo priznanje 25 (55,5 %); 

3. razred: bralno priznanje: 38 (86,3 %), Devovo priznanje  24 (54,5 %);  

4. razred: bralno priznanje: 40 (78,4 %), Devovo priznanje 19 (37,2 %); 

5. razred: bralno priznanje: 20 (40,8 %), Devovo priznanje 7 (14,2 %);  

6. razred: bralno priznanje: 11 (21,1 %), Devovo priznanje 1 (1,9 %), 

7. razred: bralno priznanje: 6 (11,5 %), Devovo priznanje 1 (1,8 %); 

8. razred: bralno priznanje: 4 (10,8 %), Devovo priznanje 0 (0 %); 

9. razred: bralno priznanje: 8 (15 %), Devovo priznanje 4 (7,5 %); 

priznanje »zlati bralec«: 8 učencev (1,8 %). 

  

V prvih treh razredih tekmuje za bralno priznanje večina učencev, število bralcev v 4., 5. razredu pa v 

primerjavi s preteklimi leti močno upada, v višjih razredih, to je v 6., 7., 8., 9. razredu pa se število bralcev 

še močno zmanjša. Najslabši bralci so bili učenci 8. razredov.  
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8 učencev pa si je zaradi vestnega branja v vseh razredih osnovne šole pridobilo priznanje zlati bralec: 9. 

a: Tia Stritih, Tea Krč, Mark Paplar, Brina Ahačič; 9. b: Brina Košir, Nika Buček, Nina Pergar, Katarina 

Pogačnik. 

Učencem smo podelil bralna priznanja. Na ta način smo želeli spodbuditi ali vsaj ohraniti veselje do branja. 

Naj učenci še naprej s knjigo potujejo v svet. 

 

Vodja: Marija Pogačnik Dolenc 

 

NOVINARSKI KROŽEK IN ŠOLSKO GLASILO STEZICE 

 

V tem šolskem letu sta se vpisali v krožek dve učenki, Julija Ahačič in Zoja Rožič iz 6. b. Načrtovanja glasila 

Stezice smo se lotile z anketo, ki smo jo sestavile in prosile za izpolnjevanje vse učence šole od 1. do 9. 

razreda. Glede na rezultate smo pričele zbirati gradivo in sestavljati navodila za pisanje prispevkov. Načrte 

za uresničitev končne vsebinske podobe glasila nam je preprečila epidemija, so Stezice izšle konec maja, 

tako kot vsako leto. Bila sem navdušena nad izdelki učencev, ki so po mojih navodilih in obravnavi učne 

snovi poustvarjali med štirimi stenami. Letošnje 51. Stezice so tako res zapis časa o ljudeh in njihovem 

doživljanju življenja. 

 

Mentorica in urednica: A. Kosec                                                                                

                                          

 

OSTALO DELO 
 

Na začetku šolskega leta sem lektorirala dokumenta šole LDN in REALIZACIJO. Kot urednica Stezic sem 

zbrala vse prispevke za glasilo Stezice (tudi v času dela od doma) in jih uredila z uvodi v rubrike. Vse 

prispevke sem tudi lektorirala. Na koncu šolskega leta sem po naročilu Dine Pintarič napisala članek Na 

OŠ Bistrica zadovoljni z žetvijo za Tržičana – o uspešnem delu šole s poudarkom na dosežkih učencev 

(uspeh na tekmovanjih), o izdaji glasila in valeti. (Andreja Kosec) 

 

Zapisala Andreja Kosec, vodja aktiva slovenistk  
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POROČILO  O  DELU  AKTIVA MATEMATIKE IN FIZIKE 
 

Vodja aktiva v tem šolskem letu je bil Mihael Zaletel, člani Tatjana Lah, mag. Sonja Sedej in dr. Majda Fiksl.   

  

1. sestanek, 29. 8. 2019 

1. Pregled zapisnika sestanka 27. 6. 2019 

2. Program dela aktiva matematikov in fizikov  

3. Načrtovanje pouka, preverjanje in ocenjevanje 

4. iLDN učitelja 

5. Predlogi, pobude... 

  

2. sestanek, 20. 11. 2019 

1. Načrtovanje pouka matematike in fizike ter dnevov dejavnosti za leto 2020/2021  

2. Razno 

  

3. sestanek, 11. 2. 2020 

1. 3. steber iLDN  

2. Načrtovanje pouka za šol. l. 2020/2021 

3. Razno 

  

4. sestanek, 29. 6. 2020 

1. Pregled zapisnika sestanka aktiva 11. 2. 2020. 

2. Potrditev vodje aktiva in tekmovanja za naslednje šolsko leto 

3. Realizacija pouka, izvedene dejavnosti in evalvacija dela na daljavo 

4. Popravni izpiti 

5. Razdelitev učencev po skupinah pri matematiki 

6. Dopolnitev učnih načrtov, priprav 

7. Razno - predlogi, pobude 

  

Celotni  zapisniki  sestankov aktiva (s prilogami)  so v arhivu. 

  

Zapisal vodja aktiva 

Mihael Zaletel 
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POROČILO O DELU AKTIVA KEMIJA, BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE, GOSPODINJSTVO 
 

Aktiv biologije, kemije in gospodinjstva smo v šolskem letu 2019/20 sestavljale Nataša Bergant, Ana 

Mrgole in Marjana Z Šlibar. Sestale smo se na treh sestankih aktiva. 

 

1. sestanek - avgust 
 

 pregled zapisnika sestanka aktiva in potrditev vodja aktiv za šolsko leto 2019/20 

 program dela 

 načrtovanje pouka 

 tekmovanje osnovnošolcev v znanju biologije, sladkorne bolezni, kemije in tekmovanje iz 

naravoslovje Kresnička 

 razno 

 

2. sestanek - februar 
 

 pregled zapisnika 

 načrtovanje pouka v šolskem letu 2020/20 

 razno 

 

3. sestanek - junij 
 

 pregled zapisnika 

 potrditev vodje aktiva za šolsko leto 2020/21. Vodja aktiva je Marjana Z Šlibar. 

 realizacija pouka 

 analiza dela na daljavo 

 Samoevalvacijsko poročilo 

 tekmovanja osnovnošolcev v šolskem letu 2019/20. Mentorica tekmovanja iz znanja o sladkorni 

bolezni je Ana Mrgole, iz znanja o biologiji PROTEUS Nataša Bergant, iz znanja o kemiji Marjana Z. 

Šlibar. 

 razno; predlogi in pobude 

    
Organizacija naravoslovnih dni: 
 

Marijana Z. Šlibar je organizirala ND za 6.r Travnik, 8.r Prva pomoč in 9. r Odvisnost . Nataša Bergant je 

organizirala 8.r Prva pomoč in 9. r Odvisnost in Tradicionalni slovenski zajtrk. Ana Mrgole je organizirala 

ND za 7.r GOZD in finančni del Tradicionalnega slovenskega zajtrka. 

  

Zapisala Marijana Z. Šlibar 
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POROČILO O DELU AKTIVA ZA ZGODOVINO, GEOGRAFIJO TER DRŽAVLJANSKO IN DOMOVINSKO VZGOJO 
IN ETIKO 
 

Aktiv za zgodovino, geografijo in DKE sta v  šolskem letu 2019/2020  sestavljali članica mag. Irma Kovač in 

vodja aktiva Mateja Žnidaršič. 

 

Sestanki aktiva 
 

Sestali sva se na štirih sestankih aktiva, na katerih sva obravnavali naslednje točke dnevnega reda: 

  

1. sestanek: 29. 8. 2019 

1. Načrtovanje pouka 

2. Načrtovanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter kriteriji ocenjevanja znanja 

3. Predlog za razrednika v oddelku 6. a 

4. Razno 

  

2. sestanek: 27. 11. 2019 

1. Organizacija in načrtovanje pouka ter dni dejavnosti 

2. Delo z nadarjenimi (tekmovanja in raziskovalne naloge) 

3. Materialni stroški 

  

3. sestanek: 26. 3. 2020 

1. Načrtovanje šolskega leta 2020/2021 

2. Razno 

 

4. sestanek: 29. 6. 2020 

1. Pregled zapisnika 3. seje 

2. Pregled realizacije učnih načrtov in razgovor o opravljenem delu v iztekajočem šolskem letu 

3. Poročilo o izvedenih interesnih dejavnostih, tekmovanju v znanju geografije in zgodovine ter o 

raziskovalni dejavnosti in projektih  

4. Evalvacija dela na daljavo  

5. Načrt za 2020/2021 

6. Razno 

 

Zapisniki sestankov so shranjeni v arhivu. 

  

Ostalo delo 
 

 Mentorstvo 

 Mag. Irma Kovač je bila mentorica trem mladim raziskovalkam.   

 Učenci so se pod mentorstvom mag. Irme Kovač udeležili tekmovanja iz znanja geografije, pod 

mentorstvom Mateje Žnidaršič pa tekmovanja iz znanja zgodovine. Poročili z obeh tekmovanj sta 
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zapisani pod točko 5. Sodelovanje pri projektih in tekmovanjih. 

 

Organizacija kulturnih in naravoslovnih dni 

 Mag. Irma Kovač je za učence  8. razredov organizirala ekskurzijo v Prekmurje. 

 Mateja Žnidaršič je za učence 7. razredov organizirala dva kulturna dneva: obisk Narodnega muzeja 

Slovenije z vodenjem  “arheologija pa te fore “ in “ rimske zgodbe s stičišča svetov”; načrtovan je 

bil še kulturni dan s srednjeveško tematiko v Tržiškem muzeju, a je bil zaradi epidemije 

nadomeščen z ogledom gledališke predstave na daljavo.  

 

Izobraževanje 

 Aktiv se je udeležil različnih izobraževanj. Glej točko 12. Izobraževanje strokovnih delavcev. 

  

                                                                             vodja aktiva  Mateja Žnidaršič  

 

                                                        

 

POROČILO O DELU AKTIVA PREDMETA ŠPORT 
OROČILO O DELU AKTIVA PREDMETA ŠPORT 
Člane aktiva sestavljajo: Mitja Žnidaršič in Silvia Šlibar. 

 

1. sestanek, avgust 2019 
 

Na uvodnem sestanku smo določili vodjo aktiva za tekoče šolsko leto, in sicer je v tem letu to vlogo prevzel 

Mitja Žnidaršič. Preverila in uskladila sva načrt športnih tekmovanj za šolsko leto 2019/2020 ter se tudi 

udeležila sestanka na športni zvezi (Mitja Žnidaršič). Dogovorili smo se za delo in organizacijo dela. 

 

2. sestanek, april 2020 
 
Na drugem sestanku sva določila načrt športnih dni za naslednje šolsko leto. Sestanek je potekal na daljavo 

preko spletne konference. 

 

3. sestanek, junij 2020 
 

Zaključni sestanek je bil namenjen pregledu dela in poročanju težav. Določili smo tudi vodjo aktiva za 

naslednje šolsko leto, in sicer bo funkcijo še vedno imel Mitja Žnidaršič. Pregledala sva športne dneve za 

4.-9. razred in jih prilagodila razmeram. Uredila sva kabinete in športne pripomočke. Zaključila sva z vnosi 

rezultatov za športni karton in jih poslala na SLOfit.  

  

V letošnjem letu smo poleg plavalnega tečaja, in zimske šole ter organizacije športnih dni, kolesarskega 

izpita izvedli drugo zimsko šolo v naravi (ki se pa z letošnjim letom žal končuje).  

 

        Za aktiv predmeta šport Mitja Žnidaršič 
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POROČILO O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI - ZIMSKE 
  

Ministrstvo za šolstvo vsako leto delno subvencionira eno šolo v naravi socialno ogroženim učencem. 

Šolska komisija (imenuje jo ravnatelj) v ugotovitvenem postopku na podlagi Pravilnika o financiranju šole 

v naravi (uradni list RS, št. 61/04 in 70/08), Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi in Sklepa o določitvi 

nominalnih mej dohodkovnih razredov (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti); 

poda predlog ravnatelju, da se učencem, katerih starši so vložili prošnjo za regresirano šolo v naravi, 

subvencionira šola v naravi na podlagi kriterijev zapisanih v Pravilniku o subvencioniranju šole v naravi. 

Letos je 11 učencev oz. njihovih staršev prejelo sklep o subvencioniranju šole v naravi. 

 

                                                                                                                                            Zapisala ŠSD Klara Senica 

 

POROČILO O DELU AKTIVA TUJIH JEZIKOV  
 

Aktiv tujih jezikov smo v šolskem letu 2019/20 sestavljale Melita Učakar, učiteljica angleškega in 

francoskega jezika (vodja), Tjaša Švab, učiteljica angleškega jezika, mag. Sonja Sedej, učiteljica angleškega 

jezika v drugi triadi, Marija Bohinjec, učiteljica angleščine v prvi triadi, Mateja Žnidaršič, učiteljica 

nemškega jezika.  

 

1. sestanek, 29. 8. 2019 
 

1. Načrtovane aktivnosti aktiva za šolsko leto 2019/20 

2. Kriteriji ocenjevanja znanja 

3. Izobraževanje 

4. Učna gradiva 

 

2. sestanek, 12. 3. 2020 
 

 

1. Načrtovanje učne obveznosti članic aktiva v šolskem letu 2020/2021. 

 

3. sestanek, 29. 6. 2020 
 

1. Realizacija in evalvacija aktivnosti v šolskem letu 2019/20 

2. Učno gradivo v naslednjem šolskem letu 

3. Evalvacija dela na daljavo – inovativna učna okolja 

4. Tekmovanja 

5. Letne učne priprave  

 

Zapisniki sestankov so shranjeni v arhivu. 

 

                                                                                           Za aktiv tujih jezikov zapisala Melita Učakar 
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IZVEDENE DEJAVNOSTI V POVEZAVI Z NEMŠKIM JEZIKOM  
 

POUK NEMŠČINE 

Nemščine so se v šolskem letu 2019/2020 učenci učili v 2. triadi kot neobvezni izbirni predmet (NIP) in v 3. 

triadi kot obvezni izbirni predmet (OIP). 

Učna skupina Oddelek Število ur na 
teden 

Število učencev Realizacija 

NIP: nemščina 
(Bistrica) 

4. a, 4. b, 5. a, 
6. a, 6. b 

2 26 100 %  
(5. a => 97,1%) 

NIP: nemščina 
(Kovor) 

4. K 2 11 95,7 % 

OIP: nemščina 1 7. a, 7. b 2 11 95,7 % 

OIP: nemščina 3 9. a, 9.  b 2 13 95,3 % 

  

V okviru pouka so potekale različne dejavnosti, ki so presegle zidove učilnice za nemški jezik: 

 aktivnosti ob Evropskem dnevu jezikov (g. točko 5. Sodelovanje pri projektih in tekmovanjih) 

 kamišibaj Tier-ABC 

Pri pouku nemščine smo z učenci, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet nemščina v Bistrici, pripravili 

kamišibaj predstavo Tier-ABC in jo odigrali učencem, ki sodelujejo v projektu Popestrimo šolo. 

 projekt Brezmejno prijateljstvo (g. točko 5. Sodelovanje pri projektih in tekmovanjih) 

 

Zaradi epidemije so žal nerealizirani ostali načrti o prireditvi ob materinskem dnevu v Bistrici (25. 3. 2020) 

in Kovorju (26. 3. 2020), nemška ura pravljic v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja (7. 5. 2020) in zaključna 

prireditev Kovor sucht den Superstar (junij 2020). Zaradi epidemije je bila v okrnjeni obliki izvedena tudi 

interesna dejavnost nemška bralna značka. 

Mateja Žnidaršič, učiteljica nemščine 

 

  

POROČILO O DELU AKTIVA TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, LIKOVNE IN GLASBENE UMETNOSTI TER 
RAČUNALNIŠTVA 
  

Vodja aktiva v tem šolskem letu je bil Dušan Markič, člani pa Petra Smolej, dr. Majda Fiksl, Dina Pintarič, 

Simona Kralj, Jure Tarman. Sestali smo se na štirih sestankih aktiva. 

 

1. sestanek, 26. 8. 2019 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka aktiva 

2. Program dela aktiva, načrtovanje pouka in drugih obveznosti za šolsko leto 2019/2020 

3. Obravnava pravilnika o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti ter o 

prepovedi kajenja 

4. Prispevek učencev za material pri predmetih TIT in LUM 

5. Razno 
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2. sestanek, 18. 11. 2019 

       1.  Načrtovanje pouka pri predmetih TIT, LUM, , RAČ, GUM in dnevov dejavnosti za leto 2020/2021  

2.Razno 

  

3. sestanek, 6. 2. 2020 

1. Načrtovanje pouka TIT, GUM, LUM in RAČ za šol.l. 2020/2021 

2. Fleksibilni urnik 

3. Razno: predlogi, pobude... 

 

4. sestanek, 29. 6. 2020 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka aktiva 

2. Analiza in evalvacija dela na daljavo 

3.Predlogi za dneve dejavnosti - tehniški dnevi v šol. l. 2020/21 

4.Predlogi za interesne dejavnosti 

5.Določitev vodja aktiva za šol. l. 2020/21 

6.Razno 

 

 Celotni  zapisniki  sestankov aktiva (s prilogami)  so v arhivu. 

Zapisal vodja aktiva Dušan Markič 
 

 ČILO O DELU AKTIVA TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, LIKOVNE IN GLASBENE UMETNOSTI TER 

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA TEHNIŠKE DNEVE  OD 6. DO 9. RAZREDA 
  

V šol. l. 2019/20 so pri izvajanju vsebin za tehniške dni na predmetni stopnji od 6.-9. raz. sodelovali: Dušan 

Markič, Petra Smolej, dr. Majda Fiksl. Tehniški dnevi so sestavni del obveznega programa, kjer učenci iz 

vsakdanjega življenja preverjajo in uporabljajo tehniška znanja, pridobljena pri pouku v povezavi  z znanji 

iz drugih predmetov. Iz spoznanj in izkušenj črpajo nove pobude za nadaljnje učenje. 

 

Dogovorili smo se o temah in predlogih za tehniške dneve: 

→ pregled dela v preteklem šolskem letu, 

→ realizacija programa in pregled preteklega dela, ugotovitve za naprej, 

→ program dela za bodoče šolsko leto, 

→ razno - prilagodljivost izvajanja tehniških dni skozi celo leto. 
 

Izvedba tehniških dni: 

→ za vse učence od 6.-9. r. smo uspešno izpeljali tehniške dneve: Pust - Gregorjevo, novoletne 

delavnice – bazar in prometne delavnice, 

→ ostali uspešno izpeljani dnevi: Po poteh nekdanjih tržiških tovarn, priprave na valeto za 9. r., tabori. 

 

O podrobnostih pri organizaciji in realizaciji posameznih dejavnosti za izvedbo tehniških dni smo se 

dogovarjali sproti. 

Zapisala dr. Majda Fiksl 
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POROČILO  AKTIVA  OPB in JV  
  

V šolskem letu 2019/20 je aktiv PB in JV sestavljalo 19 učiteljic/učiteljev. In sicer: 

Belehar Tjaša, Bergant Nataša, Jazbec Mateja, Jurkovič Breda, Jurkovič Peter, Kokalj Vernig Manca, Kovač 

Irma, Kravcar Mirjana, Križaj Simona, Krmavner Alenka, Kuralt Eva, Likozar Marija, Longar Anita, Sedej 

Sonja, Seifert Jožefa, Smolej Petra, Šmejc Janja, Voglar Sanja, Vidic Petra.  

  

Imeli smo 6 oddelkov na centralni šoli in 2 oddelka na PŠ Kovor. V Bistrici je bilo vključenih 161, v Kovorju 

pa 52 učencev. V JV v Bistrici je bilo prijavljenih 31 učencev in v PŠ Kovor 14 učencev.  

Urnik učiteljev smo usklajevali in uskladili do konca septembra. Tekom leta je popravke in kadrovske 

spremembe vnašala tudi pomočnica ravnatelja ga. Ana Mrgole. Razporeditev učencev po oddelkih je bila 

večinoma brez menjav. Bilo je še nekaj priključitev učencev.  

  

Vsi v oddelkih PB so imel isti urnik aktivnosti. To se je izkazalo za dobro, saj so učenci vedeli, kako in kdaj 

imajo aktivnost. Takoj po kosilu je potekalo vključevanje v sprostitvene dejavnosti, interesne dejavnosti, 

sprostitev na igrišču. V času od 14.20 do 15.10 je bilo pisanje domačih nalog  in nato, do odhoda domov,  

igra. Na podružnični šoli v Kovorju pišejo nalogo prej, da učenci nalogo naredijo do odhoda avtobusa. 

  

Pohvalila bi razredničarke, ki so vestno in dosledno vpisale vse podatke v e-dnevnik. Če jih niso, se bo sedaj 

videlo pri izpisu dnevnika, in bodo to morale popraviti ali dopolniti.  

Samo leto je potekalo mirno in z upoštevanjem naših skupnih pravil, ki smo jih sprejeli na 1. aktivu. 

 V oddelkih PB je bila mirna klima. 

 Poskušali smo čim bolj mirno, tiho in kulturno prevzeti in pojesti kosilo. Tu bi pohvalila vse 

učiteljice, ki smo posredovale pri vsakem neredu, glasnosti tudi pri učencih, drugega oddelka. 

Najbolj nastopaški in glasni so bili nekateri učenci predmetne stopnje. Ti prihajajo v jedilnico brez  

nadzora, zato predlagamo, da bi se za te učence uredil nadzor. Večinoma smo tudi to zadrego 

umirili. Na kosilo smo prihajali v skupini. V času epidemije, ko je bilo v jedilnici manj otrok, je bilo 

mirno in učenci so lahko kulturno pojedli kosilo. Če je možnost, bi v takem redu nadaljevali tudi 

septembra.  

 Domačo nalogo smo pisali po urniku. Časa za zapis naloge je bilo dovolj.  

 Na hodniku se učenci niso igrali z žogami, ki bi uničevale razstavljene izdelke. 

 Učence smo navadili, da so povedali, ko so odhajali domov. Spremembe odhodov domov so imeli 

zapisane v beležki. 

 Ko smo se vrnili v šolo v času epidemije, starši niso imeli vstopa v šolo. Učenci so prihajali v JV in 

odhajali iz šole domov ob točno določeni uri, tudi prvošolci. To se je izkazalo za zelo dobro. Učenci 

so postali bolj samostojni. 

  

Kadar je bilo možno, smo otrokom omogočili gibanje v telovadnici, ali še bolje na prostem. Otroci so se 

lahko vključevali v skupinske športne igre kot so nogomet, rokomet, košarko, med dvema ognjema, 'muhce 

ciljat na tribuni'-to je naša izvirna igra.  
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Večina otrok je izbrala prosto igro, ki je zanje izredno pomembna, saj si ob tem razvijajo smisel za 

sodelovanje in igro, razvijajo fantazijo in pridobivajo občutek za fizične ter socialne veščine. Učitelji smo 

jih nadzorovali in posredovali, če je bilo potrebno. Ugotovili smo, da se je nam, učiteljem, velikokrat igra 

zdela neprimerna, učencem pa »običajna«.  

Se je pa tako kot vsako leto pripetilo nekaj neprimernih dogodkov. Vse smo rešili in sproti obvestili tudi 

starše.  

Med epidemijo smo učitelji podaljšanega bivanja dobili navodilo, da se podaljšano bivanje in jutranje 

varstvo beleži v eAsistentu, da se dejavnost ne izvaja oz., da ni bila izvedena. Kljub temu so učitelji 

vsakodnevno pripravljali po več sprostilnih aktivnosti. V prvih razredih smo učiteljice združile moči in z 

gibalnimi, glasbenimi in športnimi aktivnostmi razbremenile učiteljice. V ostalih oddelkih so učiteljice 

podaljšanega bivanja gradiva posredovale razredničarkam, ki so ga potem dodale k aktivnostim svojega 

razreda. Na podružnični šoli so v spletni učilnici za podaljšano bivanje učenci lahko raziskovali živali po 

svetu, kuhali, ustvarjali in se predvsem veliko gibali na svežem zraku. 

Večina učiteljev podaljšanega bivanja je pomagala šibkejšim učencem in učencem tujcem s sprotnim, 

vsakodnevnim nadzorom in individualnim delom. 

  

Ko pogledam nazaj za to šolsko leto, lahko rečem, da smo ga začeli, izvedli in končali zelo dobro. Pohvala 

in zahvala vsem učiteljicam/učiteljem. 

  Vodja aktiva OPB 

                                                                Jožefa Seifert 

  

Poročila po oddelkih podaljšanega bivanja:  

  

OPB 1 
 

 V oddelku OPB1 je bilo na začetku 25 učencev-20 učencev 1.a razreda in 5 učencev 2.a razreda. Kmalu se 

nam je zaradi neprimernega vedenja  pridružil še en učenec 2.a razreda, tako da nas je bilo 26. 

Po 18.5.2020 nas je bilo v PB1 le 15 do 20 učencev, učenci 2. razreda so večinoma odhajali domov. Tisti, ki 

niso odšli domov, so se priključili sošolcem v OPB 3, saj oddelkov zaradi epidemije nismo smeli mešati.  

 Z učenci OPB 1 smo: 

-poskrbeli za okrasitev hodnikov in oken. Z okrasitvijo se naša šola »pokaže navzven« okolici in 

mimoidočem ter hkrati sporoča, da smo otrokom prijazna šola, v kateri smo ustvarjalni, aktivni, domiselni 

in nam ni vseeno.  

-pripravili zelo veliko izdelkov (svečnikov in voščilnic) za Bazar, 

-skupaj z OPB2 in učiteljico Marijo Likozar okrasili hodnik z talnimi družabnimi igrami in matematičnimi 

nogicami. Nekaj jih imamo pripravljenih še za septembra. 

  

Zapisala: Jožefa Seifert 
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OPB 2 
  

Število učencev, ki so obiskovali podaljšano bivanje v šolskem letu 2019/20: 

 1. razred: 25, od tega 12 dečkov in 13 deklic 

 od tega so bile 4 deklice iz 2. b razreda 

 

 Ocena dela: 

 Delo podaljšanega bivanja je potekalo po načrtu. Učenci, ki so obiskovali podaljšano bivanje so bili iz istega 

oddelka, štiri učenke pa iz oddelka 2.b.  

Delo v PB2 

Prvi teden je bil namenjen spoznavanju in odkrivanju novega okolja.  

V drugem tednu sem učenke in učence seznanila s pravili v podaljšanem bivanju, se o tem pogovarjali, 

upoštevali smo predloge in skupaj oblikovali pravila vedenja, katerih smo se v veliki meri držali.   

Sledili smo načrtovanim temam, nekaj tem pa sem, zaradi spleta okoliščin, tekom leta zamenjala z 

ustreznejšimi. Celotno delo je potekalo in se prepletalo skozi igro in gibom. Velik poudarek sem dala 

gibanju na prostem, samostojni igri, vodeni igri in opravljanju domačih nalog.  Ves čas pa sem v delo 

poskušala vnašati moto naše šole: samostojnosti in odgovornosti, pri tem sem si posluževala didaktičnih 

iger.  

V mesecu marcu smo zaradi epidemije morali zapreti vrata šole in se na hitro naučiti delati od doma. Ker 

je podaljšano bivanje tudi kos vzgojno izobraževalnega dela, sem želela, da učenci v času zaprtja šole dobijo 

tudi od mene naloge, ki so bile bolj sprostitvene narave, povezane z vsakodnevnim življenjem in delom. 

Tako je nastalo kar nekaj PP. Seveda sem dejavnosti planirala tako, da so sovpadale z načrtovanim delom 

za pouk, s tem pa nekoliko olajšala delo razredničarki.  

Po ponovnem odprtju šole se je vpis učencev bistveno zmanjšal. Načrtovala sem bolj individualne 

dejavnosti in se posluževala dela na prostem, saj je bilo v razredu težko zagotoviti varnostno razdaljo.  

Kljub vsem težavam v letošnjem letu mislim, da sem oddelek PB speljala tako, da so učenci dobili občutek 

sprostitve po pouku, da so bili dovolj vodeni in ustvarjalni, da smo se naučili biti samostojni in da sem jim 

približala, kako delati samostojno in odgovorno domačo nalogo in kdaj poiskati pomoč. 

 

Zapisala: Marija Likozar 

 

OPB 3 
 

V tem oddelku je bilo 24 učencev 2. a in b razreda, od tega 9 dečkov in 14 deklic. V prvem polletju je delo 

potekalo nemoteno, dva učenca sta imela težave z disciplino, ki pa smo jih sproti urejali. Učenci so pisali 

naloge, se igrali z Lego kockami in didaktičnimi igračami. Veliko prostega časa je bilo namenjenega gibanju 

na prostem. Če je deževalo, so se učenci gibali v telovadnici in uporabljali žoge, kolebnice, hokejske palice 

in obroče. Večina učencev je bila prisotna do 15.10, po epidemiji pa so nekateri učenci odhajali domov ob 

14.20. Če ni bilo domačih nalog, so učenci ustvarjali z raznimi tehnikami in materiali. S temi izdelki smo 

okrasili stene pred njihovimi učilnicami. Izdelali so tudi izdelke za prodajo na bazarju. Občasno smo 

pogledali kakšno Andersenovo risanko ali pa se gibali na spodnjem hodniku. Poudarek je bil tudi na higieni, 

predvsem pri umivanju rok, higieni kašlja in kihanja, pravilna razdalja med sošolci. 
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Med epidemijo sem preko spletne učilnice pošiljala učencem, ki so bili vključeni v OPB 3, razne zanimive 

naloge, ideje, interaktivne vaje. Navodila so prebrali starši in otroci, a malo naredili. Učenci so večinoma 

opravili, kar je bilo obvezno pri pouku. Po epidemiji so se učenci umirili tudi pri kosilu in upoštevali bonton 

pri mizi. 

  

Zapisala: Janja Šmejc 

  

OPB 4 
 

V oddelek OPB 4 so bili vključeni učenci 3. razredov. Pred epidemijo korona virusa je bilo v njem precej več 

učencev in učenk kot po ponovnem odprtju šole. Skozi celotno šolsko leto smo se ravnali po približno ves 

čas enakem urniku. Preden smo odšli na kosilo, smo si vzeli nekaj časa za umiritev in osebno higieno. Ker 

je bila skupina dokaj številčna, smo za to porabili precej več časa kot kasneje po epidemiji. Ker so nekateri 

»lovili« avtobus, nismo imeli veliko časa za igre pred odhodom na kosilo – tudi zato, ker nismo vedeli, 

koliko učencev bo v jedilnici čakalo pred nami v vrsti.  Drugače je bilo s koncem maja, ko so bili določeni 

termini kosil za vsak OPB posebej. Iz razreda smo odhajali ob 13.15, vedoč, da bomo kosilo dobili takoj -  

ostali razredi so pojedli kosilo že pred nami. Predlagam, da se takšen red ohrani tudi v bodoče, predvsem 

zaradi miru in pa ker se vozačem ni mudilo, saj se niso zamujali s čakanjem v vrsti. Menim, da bi se morala 

takšna organizacija odhodov na kosilo nadaljevati tudi v naslednjem šolskem letu. 

Po koncu epidemije je bil oddelek kot že omenjeno, številčno občutno manjši. Še vedno pa so ostajale 

določene težave z disciplino zaradi nekaterih učencev, ki so se pred čakanjem na kosilo težko zamotili z 

igro. Včasih sem opazila določeno objestnost do didaktičnih iger (metanje lesenih ploščic) ali pa motenje 

igre ostalih učencev, ki so se igrali v svoji skupini.  Pogosto je prihajalo do konfliktov med dotičnimi učenci. 

Včasih so nekateri učenci skrivali šolske potrebščine. Zadnji primer je bil ključ domačih vhodnih vrat, ki jih 

učenec ni našel, čeprav jih je pred kosilom pustil v razredu. Po vnetem iskanju sva jih uspela najti na drugem 

koncu učilnice, skrite v omarici za knjige. V splošnem pa je bila skupina vodljiva, sploh po koncu epidemije, 

ko jih je bilo manj. Pred kosilom so se nekateri zelo radi igrali »vislice« in pa štiri v vrsto, šah … Pred samim 

odhodom smo še pobrali morebitne torbe in šolske potrebščine, ki so se »znašle« na tleh.  

Po kosilu smo večinoma odhajali na šolsko igrišče, le izjemoma, ko nam vremenske razmere niso 

dovoljevale izhoda, smo ostajali v šolski telovadnici. Učenci so se najraje igrali med dvema ognjema.  

Ob 14. 20 smo pričeli s pisanjem domače naloge, ob 15. 10 pa so odšli domov. Po koncu epidemije domače 

naloge ni bilo, zato smo odšli na igrišče takoj po kosilu. 

  

Zapisala: Petra Vidic 

  

OPB 5 
 

V oddelku podaljšanega bivanja 5 je bilo vpisanih 29 učencev iz 4.a in 4.b razreda. To je najbolj prehoden 

oddelek, ki se združuje z OPB 6 že on 13.30 uri, hkrati pa tudi zato, ker se je v njem menjavalo kar 5 učiteljic.  

Večina učencev v OPB ostane le do kosila (18), 4 učenci so odhajali domov ob 14.20 uri, 5 učencev ob 15.10 

in dve učenki ob 16.05 uri. Nekaj sprememb glede časa odhoda je nastopilo po epidemiološki krizi, ko so 

se četrtošolci spet vrnili v šolo. 
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V oddelku smo največ pozornosti posvečali higieni pred kosilom, bontonu pri kosilu in prosti igri ter 

sprostitvenim dejavnostim (največ na šolskem igrišču) v tistem času, ko so učenci še čakali na kosilo 

oziroma po kosilu na avtobus. Večina učencev se je držala dogovorjenih pravil. V oddelku smo pazili tudi 

na učenca, ki ima strogo dieto. 

Zapisala: Irma Kovač  

  

  

OPB 6 
 

V OPB6 je bilo vključenih 26 učencev 5.a in 5.b razreda. Ta oddelek podaljšanega bivanja je bil časovno 

najkrajši- le eno šolsko uro. V tem času so učenci poskrbeli za osebno higieno ter pojedli kosilo. Večina 

učencev je odhajala domov po kosilu. Le redki so ostali dlje in so se priključili ostalim PB. Do 16h  sta ostala 

dva učenca. 

  Zapisala: Nataša Bergant 

 

  

JV OŠ BISTRICA   
 

Število učencev, ki so obiskovali podaljšano bivanje v šolskem letu 2019/20: 

Vpisanih: 31, od tega 18 dečkov in 13 deklic 

Ocena dela: 

Delo jutranjega varstva je potekalo po načrtu.  

Jutranje varstvo so učenci obiskovali po potrebi varstva pred poukom in so ga obiskovali v različnih 

časovnih intervalih.  

V prvem delu smo se s sodelavkami, ki smo vodile jutranje varstvo dogovorile, da bo sestavljeno iz 

jutranjega umirjenega dela (poslušanje pravljice, pogovor, poslušanje pesmic, umirjeno risanje, 

barvanje…).  

V drugem delu smo imeli zajtrk. Pred tem smo poskrbeli za osebno higieno. Zajtrk je potekal v jedilnici. 

Učenci so umirjeno prihajali, pojedli in odhajali iz jedilnice.  

Tretji sklop je bil sestavljen iz proste umirjene igre, vodene didaktične igre in vodenega ustvarjanja. 

  

Učence smo poskušale navajati na mirno tiho delo, to nam je uspevalo do 7.50, glasnost je po tej uri 

naraščala saj se je oddelek močno polnil.  

 Ob 8. 10 smo pričeli s pospravljanjem in urejanjem učilnice. Gostujoči učenci v oddelku so naredili kolono, 

se poslovili in se odpravili v svoj razred. Pred tem pa poskrbeli še za osebno higieno. Poskrbeli smo še za 

zračenje prostora. 

  

V mesecu marcu (16. 3.2020)  smo zaradi epidemije morali zapreti vrata šole. Od tega dne se JV ni izvajalo 

in ni realizacije. 15.5.2020 so se vrata šole ponovno odprla in od tega dne dalje se šteje realizacija. 

  

Zapisala: Marija Likozar 
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Na podružnični šoli  
 

JV PŠ KOVOR  
 

V šolskem letu 2019/20 je jutranje varstvo potekalo vsak dan od ponedeljka do petka, od 6.15 do 8.15. 

Jutranje varstvo je izvajalo pet učiteljev podružnične šole po dogovoru, vsak dan po eden. 

Sprva je bilo v jutranjem varstvu prijavljenih 13 učencev, v mesecu februarju pa se je pridružil še en učenec 

- tujec, katerega družina se je priselila v Kovor in je pričel obiskovati prvi razred. 

Prvi otrok je običajno prišel že takoj ob 6.15, potem pa so se mu počasi pridružili še ostali, odvisno tudi od 

dneva v tednu. 

V jutranjem varstvu smo izvajali številne aktivnosti (jutranja telovadba, poslušanje glasbe, risanje, 

barvanje, ustvarjanje, branje pravljic, pogovarjanje o različnih temah, sestavljanje kock, itd.) 

Vsak dan je bil ob pol osmih zajtrk, še prej pa smo poskrbeli za higieno rok. 

Po zajtrku so pričeli v šolo prihajati tudi učenci iz drugih razredov, mi pa smo se pripravili na pouk, oziroma 

ob sredah na odhod v Bistrico, kjer smo imeli vsak teden po dve uri športa. 

Pri delu v jutranjem varstvu je delo potekalo po začrtanem programu, brez kakšnih posebnosti ali 

problemov. 

Seveda pa se v času pandemije jutranje varstvo ni izvajalo, po vrnitvi otrok v šolo pa je delo steklo naprej, 

ob upoštevanju vseh varnostnih navodil in priporočil. 

 

                                                                                                                                                    Zapisal: Peter Jurkovič 

 

OPB1 IN OPB2 PŠ KOVOR 
 

V Kovorju je bilo vpisanih 52 učencev v odd. podaljšanega bivanja, od teh jih 10 ni imelo kosila oziroma le 

občasno. V začetku koledarskega leta se nam je pridružil še en učenec – tujec. 

Delo je v obeh oddelkih potekalo po urniku, izvajali smo vse potrebne aktivnosti, domača naloga je bila 

vedno narejena. V času po vrnitvi v šolske klopi, torej po prenehanju dela na daljavo, smo veliko časa 

namenili gibanju. To nam je skoraj vsak dan uspevalo na svežem zraku. 

Učenci so se v opb dobro počutili, kar je razvidno tudi iz podaljševanja njihovega bivanja v šoli. 

Omeniti velja, da je učitelj Peter Jurkovič poskrbel za nov videz garderob, za obnovo ograje, redno košnjo 

trave. Bivanje v šoli v času po pouku je sedaj še prijetnejše in za to bomo skrbeli tudi v prihodnje. 

 

 

Za OPB na podružnični šoli Kovor 

Tjaša Belehar 
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 POROČILO KULTURNE KOMISIJE ZA RS: 
 

V šol. l. 2019/20 smo v kulturni komisiji za RS sodelovale: Marija Likozar (1. r.), Monika Golmajer (2. r.), 

Sanja Voglar (3. r., vodja), Jožica Ropoša (4. r.), Marjeta Vester (5. r.) in Mateja Jazbec (POŠ Kovor).  

 

Imele smo tri sestanke, predelale smo naslednje teme: 

1. sestanek (30. 8. 2019): 
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka kult. komisije in spremembe, ki so nastale. 

2. Kulturni koledar za leto 2019/2020. 

3. Posredovanje informacij za CKD, ki so skupni celi razredni stopnji. 

 

2. sestanek (12. 9. 2019): 
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka kult. Komisije.  
2. Dopolnitev kulturnega koledarja z datumi. 

   

3. sestanek (30. 6. 2020): 
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka kult. komisije 

2. Realizacija  kulturnih dejavnosti v šol. letu 2019/20 

3. Kulturni koledar in pregled ter določitev kulturnih dni za šol. l. 2020/21 

4. Predlog za novo predsednico kulturne komisije za šol. l. 2020/21 

   

O podrobnostih pri organizaciji in realizaciji posameznih dejavnosti s kulturno vsebino smo se 

dogovarjale sproti.  

         Zapisala vodja komisije Sanja Voglar 

 

 

Poročilo o izvedbi dejavnosti v TEDNU OTROKA v OŠ BISTRICA in PŠ KOVOR 
  

 Poročilo o izvedbi dejavnosti v TEDNU OTROKA v OŠ BISTRICA in PŠ KOVOR 

  

V šolskem letu 2019/2020 je teden otroka potekal od 07. 10. 2019 do 13. 10. 2019. Zveza prijateljev 

mladine Slovenije je za letošnje leto izbrala temo NAŠE PRAVICE. 

Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V Tednu 

otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji. 

Na naši šoli (OŠ Bistrica in PŠ Kovor) smo za ta teden pripravili kar nekaj vsebin in aktivnosti, ki so otrokom 

polepšale vsakdan. 

 

Kaj vse smo izvedli: 

→ NARAVOSLOVNI DAN – GOZD JESENI: učenci 1. in 2. razreda OŠ Bistrica in PŠ Kovor, 

→ PROMETNE DELAVNICE: učenci 1. razreda OŠ Bistrica in PŠ Kovor, 

→ NARAVOSLOVNI DAN - RESJE: učenci 2. razreda OŠ Bistrica in PŠ Kovor 
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→ NARAVOSLOVNI DAN - BISTRA: učenci 4. razreda OŠ Bistrica in PŠ Kovor 

→ ŠPORTNE IGRE  z učenci 1., 4. in 5. razreda in učenci PŠ Kovor 

→ RISANJE S KREDAMI: učenci 1.-5. razreda OŠ Bistrica in PŠ Kovor 

 

Čez teden smo na pobudo Rdečega križa zbirali igrače, šolske potrebščine, oblačila in hrano za otroke iz 

socialno šibkejših družin. 

V tednu otroka smo imeli  tudi v podaljšanem bivanju veliko različnih dejavnosti: risali smo po asfaltu, imeli 

športne igre na igrišču in ustvarjali različne izdelke iz papirja na temo NAŠE PRAVICE in se igrali družabne 

igre. 

  

                                                                                               Marija Likozar 

                                                                                                                                                                

POROČILO O DELU KULTURNE KOMISIJE ZA PS  
  

V šol. l. 2019/20 smo v kulturni komisiji za PS sodelovale: Marija P. Dolenc, Andreja Kosec, Marija 

Bohinjec, Mateja Žnidaršič, Simona Kralj, Petra Vidic, Janja Sterle in Petra Smolej (vodja). 

Imele smo štiri sestanke, od teh dva na daljavo , predelale smo naslednje teme: 

1. sestanek (29. 8. 2019): 

• Pregled zapisnika prejšnjega sestanka kult. Komisije 

• Potrditev datumov kulturnih dni in kulturnega koledarja od 6. do 9. razreda za šol. l. 2019/20  

• Predlog za novo predsednico kulturne komisije za šol. l. 2019/20 

 

2. sestanek (17. 4. 2020): 

        • Dogovor za kulturni dan na daljavo 

 

3.Sestanek (24. 4. 2020):   

        • Potrditev organizacije dejavnosti za kulturni dan 6.–9. razred na daljavo 

        • Načrtovanje kulturnih dni in koledarja kulturnih dogodkov za prihodnje šol. leto. 

 

4. sestanek (29. 6. 2020): 

• Pregled zapisnikov iz prejšnjih dveh sej na daljavo 

       • Načrtovanje tretjega kulturnega dne za 6. razred za prihodnje šol. leto  

• Potrditev vodje kult. komisije za šol. l. 2020/21 

 

Celotni  zapisniki  sestankov aktiva (s prilogami)  so v arhivu. 

O podrobnostih pri organizaciji in realizaciji posameznih dejavnosti s kulturno vsebino smo se 

dogovarjale sproti.  Pri dveh kulturnih dnevih smo spremenile tematiko, saj ju zaradi koronavirusa nismo 

mogli izvesti tako, kot sta bila prvotno načrtovana. 

         Zapisala vodja komisije Petra Smolej 
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POROČILO O DELU NARAVOSLOVNE KOMISIJE  

 

V šol. l. 2019/20 smo v naravoslovni  komisiji za PS sodelovali:  Marijana Z. Šlibar, Ana Mrgole, Tatjana Lah, 

Irma Kovač, Nataša Bergant in Mihael Zaletel (vodja).  

Sestanek (29. 6. 2020) 
 

- Realizacija naravoslovnih dni v šolskem letu 2019/2020  

- Načrtovanje naravoslovnih dni v šolskem letu 2020/2021 

- Razno, vodja v šolskem letu 2020/2021 

 

Med šolskim letom smo spremljali in evalvirali realizacijo načrtovanih naravoslovnih dni. Vsi naravoslovni 

dnevi so bili realizirani. Pri treh naravoslovnih dnevih so bile spremenjene teme, saj zaradi koronavirusa 

nismo mogli izvesti predvidenih ekskurzij in smo jih nadomestili s temami, ki so potekale v šolskem okolišu.    

Vodja naravoslovne komisije v šolskem letu 2020/21 bo Tatjana Lah. 

Zapisal Mihael Zaletel 

5. SODELOVANJA PRI PROJEKTIH IN TEKMOVANJIH 

 

POROČILO O RAZŠIRJENEM PROGRAMU GZDP 
 

V šolskem letu 2018/19 smo začeli z izvajanjem razširjenega program OŠ, ki se imenuje: GIBANJE IN 

ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNI IN FIZIČNO POČUTJE /GZDP/. 

Temeljni namen je bil omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi pričakovanji, 

zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Področje gibanje in zdravje za dobro psihični in fizično počutje 

vsebuje različne dejavnosti, s katerimi želimo in lahko vplivamo na zdrav telesni, čustveni, kognitivni in 

socialni razvoj vsakega posameznika ter ob tem poskrbimo za dobro počutje in ohranitev zdravih navad. 

Razdeljen je na tri sklope: Redna telesna dejavnost, Hrana in prehranjevanje ter Zdravje in varnost. 

Program je namenjen vsem učencem šole (1.-9. razreda). 

 

Poročilo: RaP GIBANJE 
 

Ob pričetku šolskega leta 2019/20, se je za gibanje prijavilo točno 80 otrok in sicer na centralni šoli 28 iz 

prvih razredov, 22 iz drugih razredov in 18 iz tretjih in četrtih razredov ter 12 na podružnični šoli Kovor. 

Program je potekal tako, da so imeli prvi razredi vadbo vsak četrtek od 15.15 do 16.00, drugi razredi vsako 

drugo sredo, na A urnik, tretji in četrti razredi pa enako, vsako drugo sredo na B urnik, od 12.45 do 13.30. 

Tako je bilo na centralni šoli. 
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V Kovorju pa smo izvajali dejavnost vsak torek od 15.15 do 16.00. 

Od skupno 80 prijavljenih, je redno obiskovalo ure vadbe 50 do 55 otrok. 

Program je zajemal zelo pester izbor gibalnih aktivnosti, prilagojenih posameznim starostnim skupinam, 

tako, da je bil zajet kompleksen razvoj vseh psihomotoričnih sposobnosti, pomembnih za otrokov razvoj 

in ohranjanje njihovega zdravja.  

Vsi otroci so bili nad izvajanim programom zelo navdušeni in se vsakič znova izredno veselili nove ure 

vadbe. 

Seveda pa je našo utečeno dejavnost prekinila pandemija, po vrnitvi otrok v šolske klopi pa smo z delom 

nadaljevali. 

   

Izvajalec programa 

Peter Jurkovič 

 

Poročilo: RaP ZDRAVJE IN VARNOST 

 
V šolskem letu 2019/2020 je bilo v RaP v sklopu Zdravje in varnost vključenih 28 učencev od 1. – 9. razreda.  

Program se je izvajal po in pred poukom v 3 skupinah. V prvi skupini so bili učenci razredne stopnje Bistrica, 

v drugi skupini učenci razredne stopnje Kovor in v tretji učenci predmetne stopnje.  

Zaradi različne starosti in temperamenta učencev sem delo, ustvarjanje otrok prilagajala, vse pa v okviru 

vsebin in zastavljenih ciljev tega sklopa razširjenega programa. Osnovni cilji so bili:  

 udejanjanje zdravega načina življenja oz. dobrega počutja,  

 spoznavanje, razvijanje in ohranjanje zdravega vedenja,  

 učenje in urjenje v vsakodnevnih varnih ravnanjih,  

 razvijanje razumevanja medsebojne povezave med zdravjem in varnostjo.  

V sklopu dejavnosti so učenci: 

 s pomočjo lik. ustvarjanja obnovili in utrdili znanje o osebni higieni; 

 spoznali osnove tehnike sproščanja in umirjanja ter oblikovali kriterije za dobro počutje; 

 poslušali glasbo in ugotavljali njen vpliv na počutje;  

 obnovili, na novo spoznali in utrdili znanje o vsakodnevnih varnih ravnanjih, na osnovi tega 

oblikovali likovni izdelek od skice do izdelka; 

 doživeli prijetne, koristne oblike preživljanja prostega časa in se likovno izražali. 

 

Učenci so zelo radi ustvarjali in preko tega načina spoznavali zgoraj omenjeno vsebino. Seveda pri delu ni 

smela manjkati glasbena podlaga, ki je odlično vplivala na delovno vzdušje. 
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Zapisala mentorica za RaP Zdravje in varnost Petra Smolej 

 

Poročilo: RaP PREHRANA 
 

V šolskem letu 2019/2020 je bilo v razširjeni program Gibanje in zdravje za dobro fizično in psihično počutje 

v sklopu Prehrana vključenih 65 učencev in učenk od 1. – 9. razreda.  Program se je izvajal po pouku, med 

13.30 in 14.20 uro,  in sicer v 3 skupinah. V prvi skupini so bili učenci in učenke razredne stopnje, v drugi 

skupini učenci  predmetne stopnje in v 3. skupini učenci iz podružnične šole Kovor.   

Vsebine razširjenega programa so se prilagajale postavljenim ciljem in  starosti  učencev.  Osnovni cilji 

našega sklopa so bili: razvijati pozitiven odnos do hrane, prehranjevanja in okolja; razumevanje o pomenu 

uravnotežene prehrane; razvijati navade zdravega prehranjevanja; ustvarjati in medsebojno sodelovati pri 

pripravi hrane. 

V sklopu dejavnosti so učenci razredne stopnje: 

 zbirali enostavne kuharske recepte in oblikovali učenčevo prvo kuharsko knjižico; 

 izbrane recepte preizkusili in naredili prve korake v umetnost kuhanja; 

 izdelali pogrinjek in darilno vrečko; 

 pekli piškote in drugo pecivo, ga okrasili, naredili darilne paketke in jih prodajali na novoletnem 
bazarju v centralni šoli ter na praznični čajanki v podružnični šoli;  

 spoznali osnove bontona pri prehranjevanju; 

 spoznavali različna zelišča in z njimi ustvarjali. 
Izkazalo se je, da je učencem najbolj všeč kuhanje in peka. Pomagali smo si s knjigo Mali kuhar ter z 

različnimi spletnimi stranmi  ter skupaj pripravili vrsto jedi.   

Iz analize lanskoletnega dela in iz končnega anketiranja sodelujočih učencev ter iz odziva staršev izhaja, da 

imajo učenci najraje praktični del, torej kuhanje in ustvarjanje. Zato smo na razredni stopnji letos bistveno 

več kuhali, pekli, učili smo se osnov bontona, spoznavali vrste hrane, okušali, spoznavali, od kod dobimo 

hrano in kako jo pridelamo.  Učenci so zelo radi prihajali in sodelovali, predvsem pa so ponosni na to, kar 
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jim uspe pripraviti.  

Z učenci predmetne stopnje pa raziskujemo različne načine prehranjevanja, spreminjanje prehranjevalnih 

navad, hrano kot dobrino in hrano kot vzrok bolezni. V novembru in decembru smo predvsem ustvarjali v 

gospodinjski učilnici, ko smo pekli različne vrste piškotov in drugega peciva, jih okraševali in izdelali paketke 

z voščilom za prodajo na novoletnem bazarju v naši šoli. Najpomembnejši doprinos skupine predmetne 

stopnje v Rap Prehrana pa so raziskovalne naloge.  

Od septembra do aprila raziskujemo in ustvarjamo. Rezultat so pripravljene powerpoint predstavitve, 

plakati in raziskovalna naloga, s katero smo tekmovali na srečanju mladih raziskovalcev. Letos smo se 

osredotočili predvsem na prehrano in z njo povezane bolezni, ki so lahko avtoimune, prirojene, ali pa 

človeka doletijo zaradi nepravilnosti v prehranjevalnih navadah in vzorcih.  

Učenka Nina Pergar je v okviru RaP prehrana izdelala raziskovano nalogo Živeti s celiakijo. Z njo se je 

udeležila regijskega tekmovanja mladih raziskovalcev in  je na področju Prehrana osvojila 2. mesto in se 

uvrstila v 1. krog državnega tekmovanja. Rezultati 1. kroga državnega tekmovanja bodo znani šele 15. julija. 

V primeru, da se raziskovalna naloga uvrsti v 2. krog državnega tekmovanja, kar pomeni med šest najboljših 

raziskovalnih nalog v državi na imenovanem področju, pa bo predstavljena na zaključnem državnem 

tekmovanju, ki bo predvidoma šele 7. septembra 2020.  In o čem smo raziskovali in izdelali raziskovalno 

nalogo? Sledi kratek povzetek raziskovalne naloge. 

Celiakija je  bolezen sodobnega časa, ki je vse bolj pogosta in je tudi bolezen v naši družini. Ker vem, da je 

dednost zelo pomemben dejavnik, sem se odločila, da skozi raziskavo spoznam značilnosti bolezni, 

predvsem pa, kako živeti z njo. Število bolnikov s celiakijo narašča. Medicina danes celiakijo uvršča med 

avtoimunske bolezni. Bolezen povzroča beljakovina gluten, ki je v nekaterih žitih, in lahko povzroči okvaro 

sluznice tankega črevesa. Lahko prizadene celoten organizem in se kaže s številnimi resnimi zapleti. 

Bolezen je doživljenjska, posebnega zdravila ni, bolniki se morajo strogo držati brezglutenske diete. Kako 

živeti s celiakijo, sem izvedela v intervjuju z učiteljico, ki živi s to boleznijo, in v spoznavanju načina življenja 

mojega očeta, ki tudi ima to bolezen že od srednješolskih let. Kako se na celiakijo prilagodi celotna družina, 

sem vprašala babico in mamo. Kako se spoprijeti z boleznijo in z njo živeti, sem spoznala tudi v Društvu 

bolnikov s celiakijo. O sami bolezni in njeni razširjenosti pa sem veliko izvedela iz intervjuja z zdravnikom, 

ki vodi ambulanto za celiakijo. S spletno anketo sem želela ugotoviti, kako dobro  ljudje celiakijo poznajo. 

V več trgovinah pa sem naredila popis ponudbe brezglutenskih izdelkov.  

Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje 3 - sklop PREHRANA je v obsegu 105 ur letno. Izvaja 
se v treh skupinah: 
-  Rap Prehrana OŠ Bistrica 1- 5. razred   = 35 ur;  realizirano 32 ur 
-  Rap Prehrana POŠ Kovor  1- 5. razred   = 35 ur;  realizirano 30 ur 
-  Rap Prehrana OŠ Bistrica 6 - 9. razred   = 35 ur; realizirano 35 ur 
V šolskem letu 2019/20 realizacija v vseh skupinah ni 100%, ker zaradi epidemije Covid 19 vseh ur ni bilo 

mogoče realizirati. V času dela na daljavo so bila navodila takšna, da se dejavnosti razširjenega programa 

omejijo in skrčijo, ker imajo učenci že dovolj rednih šolskih obveznosti. Velik del odpadlih ur in vsebin smo 

nadomestili po vrnitvi v šolo, a vse se realno ni dalo izvesti. Z izjemo dejavnosti na predmetni stopnji, kjer 

so učenci že zelo samostojni in so veliko nalog opravili tudi na daljavo. 

  

 Zapisala mentorica za RaP prehrana Irma Kovač 
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V šolskem letu 2019/2020 smo imeli 2 aktiva. Ob koncu šolskega leta smo naredili plan za naslednje šolsko 

leto in ga posredovali na Zavod za šolstvo. Vsi udeleženi smo mnenja, da je program dober in da ga bomo 

tudi v bodoče izvajali na enak način, kot smo ga v tem prvem šolskem letu.  

                                                                                         

     Zapisala vodja aktiva za razširjeni program OŠ GZDP Jožefa Seifert 

  

ROČILO O RAZŠIRJENEM PROGRAMU-GZDP 
POPESTRIMO ŠOLO 
 

V šolskem letu 2019/2020 je že četrto leto zapored potekal projekt Popestrimo šolo, v okviru katerega sem 

učencem razredne in predmetne stopnje nudila različne obšolske dejavnosti. Učenci so lahko izbirali med 

naslednjimi: Moja ustvarjalnica (za učence razredne in predmetne stopnje), Čarobni svet pravljic (za 

učence 1. in 2. razredov), Eko kotiček, Popestrimo šolo, Kuhanje je zakon, kjer so nastajale tako sladke in 

slane jedi, Igre in zabava tudi brez ekrana, Filmski kotiček... Vzporedno z rednimi delavnicami so potekale 

tudi občasne, za katere smo se z učenci dogovarjali sproti. 

V okviru projekta smo uredili nekaj šolskih kotičkov, poskrbeli za animacijo na decembrskem novoletnem 

bazarju, ter za ta namen naredili tudi nekaj različnih izdelkov. 

Delavnice so večinoma potekale v šoli, večkrat pa smo obiskali tudi različne zunanje organizacije v šolskem 

okolišu in z vodstvom, zaposlenimi (ter njihovimi varovanci) tako ali drugače sodelovali.  

Učenci so delavnice z veseljem obiskovali, saj jim nudijo drugačne oblike izobraževanja in izkušnje, ki jih v 

okviru rednega pouka ne dobijo oziroma ne izvajajo. 

V času šolanja na daljavo sem naredila tudi spletno stran www.popestrimodan.splet.arnes.si, kjer so 

objavljene nekatere fotografije z različnih delavnic, v času, ko se nismo srečali, pa sem na strani objavila 

nekaj preprostih idej za preživljanje prostega časa doma. Pri ustvarjalnih idejah sem pazila, da so bile 

narejene iz materialov, ki jih večinoma najdemo doma in zato učencem ni bilo potrebno zapustiti doma. 

 

Mentorica Katja Ropoša 

 

  

http://www.popestrimodan.si/
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PROJEKT: Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in 
                  okoljem v osnovnih šolah - POGUM 

 

      
 

 

S šolskim letom 2018/2019 smo kot implementacijska osnovna šola vstopili v projekt KREPITEV 

KOMPETENCE SAMOSTOJNOSTI IN PODJETNOSTI- POGUM.  

 

Vodja projekta: Manca Kokalj Vernig 

Člani šolskega projektnega tima: Manca Kokalj Vernig, Marja Bohinjec, Alenka Krmavner, Joži Seifert, 

Tatjana Lah, Petra Smolej, Ana Mrgole 

  

Izbrano področje za OŠ Bistrica je področje PROSTORI.  

 

Namen projekta 
Namen projekta POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence 

podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, je 

razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v 

osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in 

okoljem: 

–       v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, 

–       predvsem pa razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob 

partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z 

nevladnimi organizacijami, 

–       razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo 

strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko 

učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in 

usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP. 

  

Ključni cilji projekta so: 

 Razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati celovite modele podjetnosti v osnovni 

šoli in tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem (bolje povezovati šolsko 

okolje z različnimi deležniki v okolju), da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja, 

 Mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali 

znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije, 
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 Opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, 

druge strokovne in vodstvene delavce in ravnatelje v OŠ) s kompetenco podjetnosti. 

  

Projekt, ki zajema obdobje 2017-2022, je financiran s strani Evropske unije in deluje pod okriljem ZRSŠ in 

MIZŠ.  

  

Evropski kompetenčni okvir podjetnosti v izobraževanju sestavljajo tri področja (IDEJE in PRILOŽNOSTI, 

VIRI, AKCIJA) s po petimi veščinami, s pomočjo katerih bomo dosegali cilje. 

 

 
 

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum. 

 

V letošnjem šolskem letu smo se držali naslednjih smernic:   

 preučitev možnosti nove uporabe degradiranih/neuporabljenih/opuščenih prostorov, 

ureditev, preverjanje namena nove uporabe, 

 analiza prostorov, predlogi umestitve novih namenov in načinov uporabe,   

 vključitve lokalne skupnosti, inštitucij ter posameznikov v okolju, dogovori in uresničitev, 

 participatornost vseh starostnih skupin, spoznavanje načinov realnih dejanj, poteka 

realizacije, sodelovanje,  

 preoblikovanje in popestritev obstoječih prostorov v šoli in njeni okolici na podlagi idej 

učencev.  

https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum
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Iz tega smo izpeljali operativne cilje, ki smo jih delno dosegli že v letošnjem šolskem letu. S 

projektom bomo nadaljevali tudi v prihajajočem šolskem letu.  

 

Projekt POGUM na PŠ Kovor 

Na PŠ Kovor smo Projekt POGUM izvajali z učenci 3., 4. in 5. razredov v okviru krožka Od ideje do 

izvedbe in razmišljali, kako bi uredili okolico PŠ Kovor, da bi bila bolj primerna za učenje na 

prostem ter bolj uporabna za učence. Po začetnem viharjenju idej so učenci ideje kritično 

analizirali, naredili anketo, s katero so povprašali o spremembi okolice šole še ostale učence in 

učitelje ter na koncu izbrali tiste ideje, ki so bile najbolj sprejemljive in dosegljive. Temu je sledila 

videokonferenca z ravnateljico, kjer so ji učenci svoje zamisli predstavili ter jo prosili za dovoljenje, 

da svojo vizijo realizirajo. Nato so izvedli še videokonferenco, na katero so povabili župana, vodjo 

urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti ter ravnateljico in jim vsem skupaj predstavili svojo 

vizijo. Prosili so jih za pomoč pri spreminjanju in preoblikovanju okolice PŠ Kovor. Pomoč jim je 

bila s strani župana tudi obljubljena. 

 

Vodja projekta: mag. Manca Kokalj Vernig 

Projekt POGUM na OŠ Bistrica 
Vključeni učenci: 1.a, OPB 1, OPB 2 

Vključene učiteljice: Alenka Krmavner, Joži Seifert, Marija Bohinjec, Marija Likozar 

Poročilo dela v šolskem letu 2019/2020: 

Na OŠ Bistrica smo v Projektu POGUM sodelovali v okviru pouka ter podaljšanega bivanja. Uporabile smo 

didaktični pristop medpredmetnega povezovanja. 

1. Izvedli smo ankete (učitelji in učenci). 

 

2. Začetna motivacija: Gibalne igre za ponavljanje razumevanja angleškega besedišča 

 Učenci se v učilnici gibajo kot živali v angleških pesmicah. 

 V razredu se igramo igre »dotakni se stvari, ki je določene barve« 

 Štejejo predmete v učilnici. 

  

3. Aktivnosti:  

 Sprehod po šolskem hodniku, opazujejo barve, prostor in razmišljajo, kje in kako bi se lahko šli 

podobne igre, kot se jih gremo v razredu. 

 V učilnici povedo, katere barve so videli na hodniku, povedo, koliko je vrat na hodniku. 

  

4. Pogovor usmerjen h kreativnemu razmišljanju: 

 na kakšen način bi popestrili šolski hodnik, da bi oni na njem lahko aktivno preživljali odmore, čas 

v podaljšanem bivanju in med poukom; 

 kje na hodniku bi se lahko igrali in kaj bi potrebovali, da bi bila igra tiha in gibanje tako, da ne 

motijo drugih. 
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Viharjenje idej - predlogi učencev: 

1. Kotiček za tihe igre 

2. Kotiček pri drevesu 

3. Igre: Kamen, škarje, papir; Tiha maša, Karte: Enka 

4. Hišni ljubljenček: mali hrček 

5. Brali bi knjige. 

6. Igre, ki bi bile nalepljene na tleh: Človek ne jezi se, Šah, Ristanc, Twister 

7. Risanje v kotičku: mize, stoli 

8. Na tleh narišemo krog in v njem se lahko podimo, plešemo, gibamo. 

9. Risanje na ogromen list – slika velikanka: risali bi, pisali imena, risali okraske 

10. Igrače, blazine, mize, stoli 

11. Barvne kače: Namesto da bi po hodniku tekli, bi po kačah lahko hodili po dveh nogah, po vseh 

štirih, skakali, se premikali po rokah in nogah. 

Ideje: 

             
 

5. Preučili smo izbrane predloge in možnosti za realizacijo idej (učenci narišejo skice). Izhajali smo iz 

stališča, da bi v začetku izdelali kotičke z lastnimi sredstvi, ki bi bila cenejša in trenutno dostopna 

na šoli. Kasneje bi povabili k sodelovanju tudi zunanje sodelavce in starše ter jih prosili za pomoč 

pri uresničitvi naše vizije. 

 

6. Z učenci smo za začetek izbrali prvi dve ideji:  

a. Igra TWISTER: z barvnimi krogi (rdeči, zeleni, modri, oranžni) 

b. Igra NOGE S POSKOKI od 3. b razreda po celotnem hodniku do WC-jev. Na nogah 

so napisane številke od 1 do 50 (ali 100).  

c. Dodatna ideja: Igra: Roke-Noge: Z zabavnim gibanjem se premikajo po hodniku: 

tako da sledijo narisanim piktogramom (desna noga, leva noga, desna roka, leva 

roka). Slediti morajo narisanemu zaporedju. 

d. Vmes se je ob obisku Knjižnice dr. Toneta Pretnarja porodila 

ideja o knjižnem kotičku.  

 

7. Ustvarjanje: Učenci rišejo skice, risbe in izrezujejo barvne kroge za 

igro Človek ne jezi se. 
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8. Ob ponovnem povratku nazaj v šolo - v mesecu maju in juniju - smo uspeli realizirati talne 

didaktične igre. Ob vodenju učiteljic so učenci ustvarjalno in iznajdljivo iz preprostih materialnih 

sredstev, ki so bili na voljo, igrivo oblikovali 3 talne didaktične igre: Vesele matematične nogice, 

Poštevanka, Človek ne jezi se. Slednjo igro smo realizirali namesto prvotne ideje Twister. Za 

uresničitev te ideje nam je z manjšo finančno podporo šole uspelo talne igre kvalitetno zaščititi s 

folijo - z namenom, da bodo talne igre čim dlje uporabne in estetske. 

Nekaj igrivih trenutkov na prenovljenem spodnjem hodniku razredne stopnje prikazujeta spodnji 

fotografiji. 

     
                                                                            

 

   Zapisala članica šolskega projektnega tima: Alenka Krmavner 

 

 

Projekt POGUM na OŠ Bistrica na predmetni stopnji 
 

Učiteljici: Ana Mrgole in Petra Smolej 

 

Poročilo dela v šolskem letu 2019/2020: 

V Projektu POGUM smo sodelovali v okviru pouka, sodelovali so učenci 7. a razreda. 

Učenci so v uvodni motivaciji viharjenje možganov izpostavili ogromno dobrih idej, kako bi izkoristili šol. 

hodnike (kotičke) in okolico šole za bolj uporaben prostor in primernejši za pouk (zunaj) in za druge 

dejavnosti.  

Za začetek projekta se odločimo za izdelavo igre s kartami na temo varno z nevarnimi snovmi. Učenci po 

ogledu znakov za nevarne snovi začnejo z risanjem teh znakov na za to pripravljene kartončke. Znake 

pobarvajo in zapišejo ime nevarnosti. Izdelane karte (podobno kot za Črnega Petra) plastificiramo, da bodo 

uporabne dalj časa.  

Po končani izdelavi smo se pogovarjali o vtisih pri izdelavi izdelka in opravili dejanski preizkus 

funkcionalnosti te igre s kartami. 

 

 

Zapisala Petra Smolej 
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PROJEKT: Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah na PŠ Kovor 
 
Trajanje projekta: 1.2.2020 do 31.1.2021 

  

Vključeni: Manca Kokalj Vernig (vodja projekta in izvajalka), Mateja Jazbec, Eva Kuralt, Simona Križaj ter 

vsi učenci PŠ Kovor 

  

S projektom Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah želimo prispevati k spreminjanju potovalnih 

navad otrok in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici osnovnih šol. 

Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h 

krepitvi njihovega zdravja. 

V osnovnih šolah bomo spodbujali izvedbo različnih aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti, ki 

spodbujajo hojo, kolesarjenje in druge trajnostne prihode v šolo. Aktivnosti bodo prilagojene starostni 

skupini prve in druge triade osnovne šole.  

Zaradi dela na daljavo se je izvedba projekta prestavila v jesenski čas naslednjega šolskega leta. 

 

Vodja projekta: mag. Manca Kokalj Vernig 

Projekt: Formativno spremljanje znanja z elementi inkluzivne paradigme 
z : 

V  tem šolskem letu smo članice (3) nadaljevale s projektom, ki se je začel v šolskem letu 2018/19. 

Projekt je voden s strani zavoda za šolstvo.  

 Načela:  

 Zagotoviti optimalen razvoj, učno uspešnost in izboljševanje dosežkov vseh učencev v skladu z 

njihovimi zmožnostmi.  

 Učencem zagotoviti aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja.  

 Učence videti kot skupino različnih, izvirnih in edinstvenih posameznikov.  

 Pozornost nameniti vsakemu učencu – v razredu videti in slišati vsakega izmed njih.  

 Spodbuditi razvoj odgovornega odnosa učencev do učenja – prevzem skrbi za učenje.  

 Učence vključiti v sooblikovanje namenov učenja in kriterijev uspešnosti.  

 Učence vključiti v načrtovanje dejavnosti in dokazov.  

 Učence vključiti v samovrednotenje in vrstniško vrednotenje znanja.  

 Prispevati h kakovostnim odnosom med učiteljem in učenci ter med učenci  

 Z odprtimi vprašanji spodbujati dialog v razredu.  

 Zavzemati se za večsmerne povratne informacije.  

 Izboljšati motivacijo učencev za učenje.  

 Razvijati vključujoče, psihološko varno, sproščeno in spodbudno učno okolje.  

 Zagotoviti medvrstniško sodelovanje (medsebojna pomoč, sodelovanje, podajanje povratnih 

informacij).  

 Učencem prisluhniti, jih slišati in spodbujati k izražanju njihovih misli, pogledov, želja , …  
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Namen in cilji:  

 Razvijati šolsko prakso, usklajeno z individualnimi potrebami, zmožnostmi, … učenca, ki temelji 

na formativnem spremljanju, s katerim razvijamo spodbudno učno okolje in zagotavljamo 

optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca.  

 S formativnim spremljanjem pri učencih razvijati ustvarjalnost, odgovornost in 

samoregulativnost.  

 Vključiti učence v  sooblikovanje učnega procesa, videti in slišati vsakega učenca ter s tem 

izboljšati njihovo motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.  

 Učencem zagotoviti aktivno vlogo pri izgradnji kakovostnega in trajnega znanja.  

 Z zavzemanjem za večsmerne, tudi vrstniške povratne informacije, izboljšati odnose med 

učiteljem in učenci, med učenci ter med učitelji.  

 Spodbujati medvrstniško sodelovanje (sodelovalno učenje, medsebojna pomoč in podajanje 

povratnih informacij).  

 Ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali 

svoje potenciale.  

 Podpreti učitelja pri razvoju vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja.  

 Zagotoviti miselno spodbudno, psihološko varno in sproščeno ter vključujoče učno okolje.  

 Širiti spoznanja med udeležence v kolektivih.  

 Raziskovati, načrtovati, spremljati in evalvirati učno prakso.  

 AKTIVNOSTI NA ŠOLI:  

 Ožji projektni tim je  na začetku  določil  dve prednostni nalogi- razvojni prioriteti šole:  

1. Nameni učenja in kriteriji uspešnosti   

2. Vrstniško vrednotenje in samovrednotenje.  

   

 V timu smo na začetku pripravile operativni načrt šole.  

 Udeležile smo se regijskih srečanj.  

 Vsak učitelj v timu je pripravil  osebni načrt, ki ga po akcijskih korakih vodi k načrtovanju in 

uvajanju formativnega spremljanja v svojo prakso.  

 Člani tima smo se udeležili tudi medsebojnih hospitacij z namenom spremljanja pouka in 

podajanja povratnih informacij drug drugemu o uspešnosti vpeljevanja formativnega spremljanja 

v učno prakso.  

 REZULTATI:  

 V ospredje je postavljen učenec  

 Sodelujejo vsi učenci, ne le tisti, ki hočejo izrazito svoje mnenje  

 Zaradi poznavanj kriterijev uspešnosti in namena učenja, je bil učenec posledično uspešnejši, 

njegovi izdelki so bili pripravljeni natančnejše in skrbneje kot običajno  

 Cel razred je bil bolj miselno aktiven.  

 Zaradi večjega dela v parih in skupinah so bili otroci bolj motivirani in je zato učitelj dobil večjo 

mero vrstniške povratne informacije.  

 Učenci so z učiteljevo pomočjo sami vrednotili svoje znanje, s tem pa smo dosegli samo 

kritičnost, samostojnost in višjo mero samozavesti.  
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Formativno spremljanje znanja in uvajanje elementov le tega je proces, ki potrebuje čas in se ne zgodi 

čez noč. Že samo pozitivne spremembe, ki jih opazimo so potrditev prave poti, tako za učitelja kot tudi za 

učenca.  

 

                                                                                                                               Vodja projekta 

                                                                                                                              Marijana Z. Šlibar 

  

Projekt: Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme – raziskovalna skupina na 
predmetni ravni tuji jezik 
 

V tem šolskem letu se  projekt Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, v katerem je sodelovala Marija 

Bohinjec, zaključuje. V projektu so bile vključene in povezane učiteljice tujega jezika od 1. razreda osnovne 

šole, do zaključnih letnikov srednje šole.  Namen je bilo vključevanje načel in elementov formativnega 

spremljanja v pouk in pridobivati dokaze o učenju ter na podlagi le-teh ter posebej oblikovanih učnih 

priprav, na skupnih srečanjih strokovno diskutirati o pridobljenih rezultatih.  

Nastal je izbor vzorčnih primerov, ki jih bo Zavod za šolstvo ponudil v uporabo tudi drugim učiteljem. 

Učiteljica Marija Bohinjec je v okviru tega projekta svoje delo predstavljala tudi na študijskih skupinah.  

Želja pa je, da bi se način poučevanja po načelih formativnega spremljanja obdržal in širil med kolektivom. 

 

 Projekt: Formativno spremljanje znanja z elementi  inkluzivne paradigme 
 

Projekt: Zdrava šola 
 

Zdrava šola je projekt, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ v nadaljevanju), koordinatorica 

za  gorenjske  šole je gospa Marija Ješe iz NIJZ Kranj.  

Projekt zdravih šol  je skupno delo treh evropskih organizacij: Svetovne zdravstvene organizacije, ki skrbi 

za promocijo zdravja,Sveta Evrope in Evropske unije, ki skrbita za povezavo med državami. 

V timu zdrave šole na naši šoli smo: Marijana Z. Šlibar- nova vodja v šol. letu 2019/20, Tjaša Švab, Tatjana 

Lah, Silvija Šlibar, Ana Mrgole, Marija Likozar, Breda Jurkovič, Joži Ropoša ter zunanji Nuša Hafnar- 

društvo diabetikov, dr. dent. med. Ksenija Z. Kralj- zobozdravnica na šoli in dipl. med. sestra Simona 

Kiphut- iz ZD Tržič. 

 

Zdrava šola mora slediti 12 ciljem in so enaki ciljem v Evropski mreži Zdravih šol. To so: 

 aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bodo pokazali, da lahko 

prav vsak prispeva k življenju v šoli; 

 skrbeli za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učiteljev med 

seboj ter med učenci; 

 se potrudili, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem; 

 vse učence spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude; 

 izrabili vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja; 

 skrbeli za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo; 

 skrbeli za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta 
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zdravstvene vzgoje; 

 aktivno podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev; 

 upoštevali dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje; 

 upoštevali komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene 

vzgoje; spodbujali bomo učence k uživanju zdrave prehrane, s poudarkom na sadju; 

 sodelovali s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo pri 

zdravstveni vzgoji; 

 vzpostavili poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno 

podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje. 

 

Dejavnosti, ki jih  izvajamo med šolskim letom: 

 sodelovanje na nacionalnem srečanju Zdravih šol: Festival dobrih praks, 

 minuta za zdravje, 

 sadje med odmori, zdrava prehrana, tradicionalni slovenski zajtrk, 

 projekt Šolska shema sadja in mleka (delitev sadja, zelenjave), 

 športni program Zlati sonček, Krpan, 

 razširjen program zdravje in gibanje, 

 aktivne počitnice, 

 zdravi zobje –zdravniški pregledi za učence, 

 tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 

 pravila šolskega reda, evakuacija šole, 

 naravoslovni dnevi in interesne dejavnosti z zdravstvenimi vsebinami (odvisnost, delavnice 

zdravstvene vzgoje), 

 razredne ure, 

 obeležitev svetovnega dneva hrane, vode in AIDS-a, 

 dobrodelne akcije, 

 spodbujanje nekajenja, 

 varno v prometu, varno s soncem, 

 zbiralne akcije: papir, baterije, kartuše… 

  

Na regijskem prvem sestanku, ki je bil v novembru 2019 na NIJZ Kranj smo se pogovarjali o programih, ki 

se nadaljujejo v tem šolskem letu . To so: zdrava prehrana, več telesne dejavnosti- rekreativni odmori na 

šoli, zmanjševanje pretežkih torb, hrup in zdravje.  Rdeča nit v šolske letu 2019/20 je Vzgoja in 

izobraževanje v realnem in digitalnem svetu ter Kako šola pristopi k preprečevanju zasvojenosti s 

psihoaktivnimi snovmi. 

 

 

Na naši šoli ves čas skrbimo in učencem ves čas v okviru pouka biologije, naravoslovja, športa, razrednih 

ur podajamo različne informacije v obliki  razgovorov, socialnih iger, delavnic glede zdravega načina 
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življenja (prehrana, gibanje).  V okviru naravoslovnega dneva v 9. razredu na temo Odvisnost smo izpeljali 

delavnice  odvisnost od spolnosti, drog, kajenja in alkohola. Na razrednih urah in v okviru ur biologij in 

naravoslovja bodo v mesecu februarju delavnice Zdravstvene vzgoje za vse učence od 6. do 9. razreda. 

Delavnice je vodila gospa Simona Kiphut iz ZD Tržič in so trajale 2 šolski uri. Podobne delavnice so bile 

izpeljane tudi za učence razredne stopnje. 

 

Za zaposlene so bile organizirane delavnice Sproščanja, ki jih je prav tako vodila ga. Simona Kiphut.  

 

V mesecu maju so bili predvideni  programi s področja duševnega zdravja:  

 To sem jaz! (knjiga z delavnicami za izpeljavo razrednih ur je v knjižnici) 

 Izboljševanje duševnega zdravja 

 Ko učenca strese stres. 

 

Zaradi epidemije covid 19 niso bile izpeljane in so prestavljene na jesenski čas.  

 

V naslednjem šolskem letu je rdeča nit Mreže zdravih šol: ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS 

 
                                                                                                                                   Vodja Zdrave šole: 

                                                                                                                                    Marijana Z. Šlibar  

                                                                                                Projekt: Formativno spremljanje znanja z elementi  
Projekt: Inovativna učna okolja, podprta z IKT (Inovativna pedagogika 1:1) 
 

Projekt inovativna učna okolja podprta z IKT (skrajšano Inovativna Pedagogika 1:1) je razvojno raziskovalni 

projekt sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega 

sklada v sklopu 10. prednostne osi: »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost« in 

prednostne naložbe 10.1 »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine 

pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc 

delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem 

pridobljenih kompetenc« 

 

Projekt povezuje in nadgrajuje rezultate prejšnjih projektov, ki so že začeli spreminjati učna okolja v 

slovenskem prostoru, kot so prenova gimnazij, E-šolstvo, Inovativna pedagogika v luči kompetenc 21. 

stoletja 1:1, E-šolska torba, EU-folio, ATS 2020. 

Več o projektu lahko preberete na https://www.inovativna-sola.si/. 

 

Učitelji vključeni v projekt:  

 Tatjana Lah - matematika, fizika 

 Tjaša Švab - angleščina 

 Melita Učakar - angleščina, NIP francoščina 

 Andreja Kosec - slovenščina 

 mag. Irma Kovač - geografija, DKE 

 Marijana Z. Šlibar - kemija, naravoslovje, biologija 

https://www.inovativna-sola.si/
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V okviru projekta Inovativna pedagogija smo se učiteljice Tjaša Švab, Melita Učakar in Dina Pintarič 

udeležile največjega sejma inovativne didaktike v Londonu Bett 2020.  

Če kdaj potem je prav izobraževanje na daljavo pokazalo, da smo upravičeno inovativna šola. Znanja, 

izobraževanja, ki smo jih strokovni delavci tudi iz naslova projekta pridno nabirali so se pri delo na daljavo 

izkazali za našo veliko prednost. Pridobili smo samozavest, kritično presojali orodja, ki so uporabnikom 

prijazna. Znanje in izkušnje bomo v prihodnje samo še nadgrajevali in jih pogosteje vključevali v učni 

proces. 

 

Vodja projekta Dina Pintarič 

 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE  

 
Poročilo o izvedbi projekta Brezmejno prijateljstvo – Grenzenlose Freundschaft 
 

V šolskem letu 2019/2020 je pri projektu sodelovalo 24 učencev OŠ Bistrica, to so bili učenci 7. in 9. 

razredov, ki se učijo nemščine v okviru obveznih izbirnih predmetov. Iz Nove srednje šole Borovlje je 

sodeloval zaključni oddelek učencev, ki se učijo slovenščine, sodeloval je še en oddelek učencev iz 

Slovenske gimnazije v Celovcu. Sodelovanje je steklo najprej na daljavo. Ob evropskem dnevu jezikov v 

mesecu septembru 2019 so učenci OŠ Bistrica za namene projekta izdelali dvojezične spletne vaje, ki so 

spodbudile k razmišljanju o učenju tujih jezikov. Spletne vaje so reševali učenci vseh šol. Vaje so dostopne 

na https://zgo-nem.weebly.com/20192020/edj-ets. 

Za srečanje, ki se naj bi na OŠ Bistrica odvijalo v oktobru 2019 so devetošolci OŠ Bistrica izdelali celotni 

program s tremi različnimi delavnicami (športna, ustvarjalna in jezikovna). Predvideno je bilo, da celotni 

program samostojno izvedejo učenci sami, gostijo pa učence vseh treh šol, iz naše šole bi se programa 

udeležili sedmošolci. Žal do srečanja zaradi odpovedi s strani NMS Ferlach / Nova srednja šola Borovlje ni 

prišlo. Razlog odpovedi je bil objektivne narave, zato smo se sporazumno dogovorili, da v letu 2019/2020 

izvedemo vsa nadaljnja sodelovanja na daljavo in pohod na Stari Ljubelj.  

V mesecu decembru 2019 so si učenci izmenjali voščila v obeh jezikih. Nastalo je tudi spletno voščilo v 

obliki kolesa želja (dostopno na https://zgo-nem.weebly.com/20192020/voscilo-gluckwunsch). V mesecu 

marcu so učenci OŠ Bistrica pričeli z izdelavo velikonočnega e-voščila. Nastal je zvočni posnetek, časa za 

izdelavo stop animacije pa je zaradi epidemije zmanjkalo. Zaradi epidemije so odpadle tudi vse druge 

aktivnosti do konca šolskega leta 2019/2020. 

Koordinatorji projekta smo se dogovorili, da v šolskem letu 2020/2021 v primeru varnih razmer s 

projektom nadaljujemo z novimi generacijami učencev. 

koordinatorica projekta Mateja Žnidaršič 

 

https://zgo-nem.weebly.com/20192020/edj-ets
https://zgo-nem.weebly.com/20192020/voscilo-gluckwunsch
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TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE 

 
Šolsko tekmovanje, 28. maj 2020, OŠ Bistrica 
Šolsko tekmovanje je bilo v tem šolskem letu izvedeno le za učence od 1. do 3. razreda.  

 

Za uspeh na šolskem tekmovanju so naslednji učenci prejeli Bronasto priznanje v znanju matematike: 

 

 Učenec in razred             Skupaj točk                       
 

Mentor 

1.                        Iza Žnidaršič, 1. a                35 Alenka Krmavner 

2.                       Lara Komac, 1. a                 30 Alenka Krmavner 

3.                        Rok Gramc, 1. b                  25 Anita Longar 

3. Mila Rakovec, 1. b              25 Anita Longar 

3. Anže Stritih, 1. a                 25 Alenka Krmavner 

3. Evita Švab, 1. b                                      25 Anita Longar 

3. Tevž Urbančič, 1. a             25 Alenka Krmavner 

8. Ana Lynn Cvek, 1. b 20 Anita Longar 

8. Elhana Koštić, 1. a               20 Alenka Krmavner 

8. Natalija Mali, 1. a                20 Alenka Krmavner 

8. Hana Muratović, 1. b          20 Anita Longar 

8. Jakob Raztresen, 1. b          20 Anita Longar 

8. Jan Rozman, 1. b                  20 Anita Longar 

8. Jovana Spasova, 1. 20 Alenka Krmavner 

 

  

 Učenec in razred             Skupaj točk                       
 

Mentor 

1.                        Matej Bogdanić, 2. a         35 Monika Golmajer 

1.                       Julija Guček, 2. a                35 Tanja Kralj 

3.                        Sergej Meglič, 2. b             31 Tanja Kralj 

4. Janette Gošte, 2. b             30 Tanja Kralj 

4. Sara Mužan, 2. b                 30 Tanja Kralj 

6. Vasja Atanasovski, 2. b      25 Tanja Kralj 

6. Zala Biček, 2. b                    25 Tanja Kralj 

6. Kaja Štrukelj, 2. b                25 Tanja Kralj 
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 Učenec in razred             Skupaj točk                       
 

Mentor 

1.                        Tarik Muratović, 3. b 45 Irena Japelj 

2.                       Taja Prezelj, 3. b                   40 Irena Japelj 

3.                        Noel Križnar, 3. b                  35 Irena Japelj 

3. Aljaž Meglič, 3. b                   35 Irena Japelj 

3. Jasmina Zupanc, 3. b            35 Irena Japelj 

 

Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 69 učencev, priznanje je prejelo 27 učencev. 

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.  

 Predsednik šolske tekmovalne komisije Mihael Zaletel 

DOBITNIKI PRIZNANJ MATEMATIČNI KENGURU  
 
Poročilo s šolskega tekmovanja PŠ Kovor 
 
Dobitniki bronastih Vegovih priznanj: 
  

IME in PRIIMEK RAZRED ŠTEVILO TOČK MENTOR 

Filip Razpotnik 1. K 21 Mateja Jazbec 

Mica Škufca 1. K 21 Mateja Jazbec 

Lann Plevanč 1. K 16 Mateja Jazbec 

Tim Mokorel 1.K 15 Mateja Jazbec 

Vasja Zalokar 1.K 15 Mateja Jazbec 

        

Pina Zupan 2. K 46 Marija Bohinjec 

Sara Šifrar 2. K 45 Marija Bohinjec 

Anže Frantar 2. K 41 Marija Bohinjec 

Domen Zupan 2. K 40 Marija Bohinjec 

        

Ajda Skukan Mlačnik 3. K 45 Eva Kuralt 

Ula Zupan 3. K 45 Eva Kuralt 

Žan Lisec 3. K 30 Eva Kuralt 

Anže Rožič 3. K 30 Eva Kuralt 

        

Opomba: Izvedeno je bilo le tekmovanje v prvem triletju. 
 

Predsednica tekmovalne komisije Simona Križaj 
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TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE 
Na šolskem tekmovanju, 5. februarja 2020, so bronasta Stefanova priznanja usvojili: 
 

 Tekmovalec Razred Mentor 

1 Vid Smolej 9. a Tatjana Lah 

2 Tija Stritih 9. a Tatjana Lah 

 

Prijavljen je bil en učenec 8. razreda, mentor Mihael Zaletel in 5 učencev devetega razreda, mentorica 

Karin Erjavec. Osmošolec je zbolel, devetošolci so se vsi tekmovanja udeležili. Priznanje sta osvojila Vid 

Smolej in Tija Stritih iz 9. a. Vid je bil izbran za nadaljevanje tekmovanja na naslednji stopnji, ki pa ga 

zaradi novega koronavirusa potem ni bilo. 

 

Predsednik šolske tekmovalne komisije 

Tatjana Lah 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU LOGIKE 
 

Septembra, natančneje 26. 9. 2019, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz Logike. Sodelovalo je 25 

učencev.  Učenki Taja Prezelj in Noel Križnar iz 3.b razreda sta dosegli izjemen uspeh. Noel je dosegla 94%, 

Taja pa kar 100%. Obe sta prejeli bronasto priznanje. Poleg njiju je bronasto priznanje prejelo še 9 učencev 

(Jasmina Zupanc, Zoja Rožič, Maj Amadej Tišler Sušnik, Enej Košir, Jerneja Šlibar, Urh Veternik, Eva Boldin, 

Žan Mladenovski in Tija Stritih) , torej smo skupaj zbrali kar 11 priznanj. Na državnem tekmovanju iz Logike 

lahko tekmujejo samo učenci iz 7., 8. in 9. razreda. Vsak prvak je v svoji tekmovalni skupini, za uvrstitev na 

državno tekmovanje, potreboval vsaj 19 točk; ostali nad 23 točk. Državnega tekmovanja, ki je potekalo 19. 

10. 2019, se je udeležila samo ena učenka – Tija stritih iz 9.a razreda. 

Mentorica: mag. Sonja Sedej 

TEKMOVANJE V ZNANJU KEMIJE 
 

Na tekmovanje smo se pripravljali v okviru kemijskega krožka. Šolsko tekmovanje je potekalo 20.1.2020 v 

šoli. Udeležilo se ga je 17 učencev, 10 iz 8. razreda in 7 iz 9. razreda. Bronasto priznanje so osvojili 4 

učenci, 2 učenki sta se uvrstili na državno tekmovanje. Državno tekmovanje v aprilu  je bilo zaradi zaprtja 

šol zaradi covid 19 odpovedano. Junija smo mentorji dobili na šolo s strani ZOTKS vabilo, da lahko 

državno tekmovanje 14.6. izpeljemo v šoli. Dekleti se tekmovanja nista želeli udeležiti, ker se v času 

šolanja na daljavo in prvi odpovedi tekmovanja nista pripravljali. 

                                                                                                                             Mentorica: Marijana Z. Šlibar            
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TEKMOVANJE V ZNANJU NARAVOSLOVJA 
 

Tekmovanje poteka samo na šolskem nivoju  v sredo  05.02. 2020. Tekmovanja so se udeležili učenci od 

3. do 7. razreda. 

 Skupaj je tekmovalo 39 učencev:  

 15 iz 3. razreda- mentorici Irena Japelj in Sanja Voglar,  

 3 učenci iz 4. razreda, 7 učencev iz 5. razreda- mentorica Nataša Bergant,  

 9 učencev iz 6. razreda ter 5 učencev iz 7. razreda- mentorica Marijana Z. Šlibar. 

Tekmovanje v vsaki skupini zahteva izvedbo treh naravoslovnih poskusov, ki so fizikalno, biološko in 

kemijsko usmerjeni. Letos so bili poskusi vezani na kalitev semen, svetlobo (leče, preslikave in vidni del 

spektra), ter priprava plastelina na različne načine. 

Priznanje je doseglo: 5 učencev- 4. r, 3 učenci- 5.r, 4 učenci- 6r in 2 učenki- 7.r. 

 Ocena dela: 
 

Naravoslovni krožek Kresnička je krožek,  zasnovan za učence, ki si želijo svoje znanje  na področju 

naravoslovja še bolj poglobiti. Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 7. razreda osnovne šole. 

Tekmuje lahko vsak, ki si  to želi.  

Samo tekmovanje je sestavljeno iz praktičnega dela – treh poskusov, ki jih učenci opravijo do tekmovanja, 

in iz reševanja teoretičnih nalog na samem tekmovanju, pri čemer se te vsebinsko navezujejo na poskuse. 

Poskuse so učenci skupaj z učiteljicami mentoricami izvajali v šoli, v času pred poukom ali po pouku. Naloge 

so bile pripravljene tako, da so učenci nekatere poskuse izvedli sami, druge ob pomoči učiteljic, kasneje pa 

so opravili analizo in se o rezultatih pogovorili. Učenci so bili za delo na pripravah zelo motivirani. 

Izvedba tekmovanja: 

Učenci so pisali 45 minut. Za učence od 4. do 7. razreda pa se je tekmovanje pričelo istega dne ob 13.30 in 

je trajalo 60 minut. 

Ugotavljamo, da izbrani poskusi, namenjeni učencem  3. razreda,  dajejo učencem širino in izhajajo iz 

vsakdanjega življenja, vendar so zahtevni,  izbrani poskusi za učence od 4. do 7. razreda pa so preveč 

obširni. Menimo, da bi brez učiteljeve pomoči učenci težko prišli do ugotovitev in pravih odgovorov na 

vprašanja, ki so zastavljena s strani tekmovalne komisije DMFA kot usmeritve oz. Pomoč. 

Čeprav učenci načeloma radi izvajajo poskuse z usmeritvami učiteljev, pa so tekmovalne naloge, vezane 

nanje, velikokrat zavajajoče in zahtevajo od učencev, po našem mnenju preveč. 

Prav tako bi si mentorji želeli, da bi komisije DMFA, ki pripravljajo tekmovanje, slednjim podale ali 

priporočile tudi kakšno strokovno  gradivo, ki bi služilo kot pomoč.  

 Vodja tekmovanja: Marijana Z. Šlibar 
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SLOVENSKI JEZIK: BRALNA ZNAČKA                                                                                   
                                                                                              

V šolskem letu 2019/2020 je za bralno značko tekmovalo 219 učencev od 440, to je 49,7 %, kar je za 4,9 

odstotka manj kot v lanskem šolskem letu. Od tega je 135 učencev, to je 30,6 %, prebralo 10 in več knjig 

in si tako pridobilo Devovo priznanje, 8 učencev, to je 1,8 %, pa je zaradi vestnega branja v vseh razredih 

osnovne šole dobilo priznanje in knjižno darilo zlati bralec.  

  

 Pregled števila učencev - bralcev in priznanj po razredih: 

1. razred: bralno priznanje: 55 (100 %), Devovo priznanje 54 (98,2 %) 

2. razred: bralno priznanje: 37 (82,2 %), Devovo priznanje 25 (55,5 %); 

3. razred: bralno priznanje: 38 (86,3 %), Devovo priznanje  24 (54,5 %);  

4. razred: bralno priznanje: 40 (78,4 %), Devovo priznanje 19 (37,2 %); 

5. razred: bralno priznanje: 20 (40,8 %), Devovo priznanje 7 (14,2 %);  

6. razred: bralno priznanje: 11 (21,1 %), Devovo priznanje 1 (1,9 %), 

7. razred: bralno priznanje: 6 (11,5 %), Devovo priznanje 1 (1,8 %); 

8. razred: bralno priznanje: 4 (10,8 %), Devovo priznanje 0 (0 %); 

9. razred: bralno priznanje: 8 (15 %), Devovo priznanje 4 (7,5 %); 

priznanje »zlati bralec«: 8 učencev (1,8 %). 

  

V prvih treh razredih tekmuje za bralno priznanje večina učencev, število bralcev v 4., 5. razredu pa v 

primerjavi s preteklimi leti močno upada, v višjih razredih, to je v 6., 7., 8., 9. razredu pa se število bralcev 

še močno zmanjša. Najslabši bralci so bili učenci 8. razredov.  

8 učencev pa si je zaradi vestnega branja v vseh razredih osnovne šole pridobilo priznanje zlati bralec: 9. 

a: Tia Stritih, Tea Krč, Mark Paplar, Brina Ahačič; 9. b: Brina Košir, Nika Buček, Nina Pergar, Katarina 

Pogačnik. 

Učencem smo podelil bralna priznanja. Na ta način smo želeli spodbuditi ali vsaj ohraniti veselje do branja. 

Naj učenci še naprej s knjigo potujejo v svet. 

                                                                                          

 Vodja: Marija Pogačnik Dolenc 
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CANKARJEVO TEKMOVANJE 
                                                                                                                                                                            

Na šolskem tekmovanju iz slovenskega jezika za Cankarjevo tekmovanje, ki sem ga organizirala 

in izvedla v novembru, so sodelovale devetošolke Tija Stritih, Brina Ahačič in Nika Buček. Prebrale 

in kritično vrednotile smo mladinski roman Igorja Karlovška Preživetje.  Za učenke sem pripravljala 

obsežno gradivo s snovjo za temeljito literarno razgledanost ter snovala naslove za pisanje esejev. 

Eseje sem tudi popravila in ovrednotila.  

Na območno tekmovanje sem pripravljala in spremljala Tijo Stritih, in sicer je 9. 1. 2020 v Bohinjski 

Bistrici blestela kot najboljša v regiji.  

Tako sem jo pripravljala še na državno tekmovanje, ki je potekalo 7. 3. 2020 v Ljubljani. Z veliko 

truda, ustvarjalnosti na pripravah je Tija Stritih osvojila zlato Cankarjevo priznanje. 

 

Mentorica Andreja Kosec 

 

CANKARJEVO PRIZNANJE PŠ KOVOR 
 

Dobitniki Cankarjevih priznanj 
  

IME in PRIIMEK RAZRED ŠTEVILO TOČK MENTOR 

Lira Lučovnik 4. K 14 mag. Manca Kokalj 
Vernig 

Maja Cvetko 4. K 13 mag. Manca Kokalj 
Vernig 

Lenart Šlibar 4. K 13 mag. Manca Kokalj 
Vernig  

    

Ema Borojevič 5. K 10 Simona Križaj 

 

Cankarjevo tekmovanje za 1. triletje - MEHURČKI 
 

V letošnjem šolskem letu 2019/20 zaradi pandemije ni bilo izvedeno. 

 

Predsednica tekmovalne komisije Simona Križaj 

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA - EPI READING BADGE  

 

Pri interesni dejavnosti angleška bralna značka – Epi Reading Badge je v šol. Leto 2019/20 na predmetni 

stopnji in v 5. a sodelovalo 50 učencev. Učenci so prebrali predpisane knjige, najbolj motivirani so napisali 

tudi obnove knjig. Obnove in neznano besedišče so nekateri učenci tudi predstavili.  

Glavni cilj bralne značke je širjenje besedišča in izboljšanje bralnega razumevanja, ki je ena izmed veščin, 

ki naj bi jo učenci usvojili do čim višje stopnje že v času osnovnošolskega izobraževanja. Ostali cilji pa so: 
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poudariti vrednote, ki jih s seboj prinašajo knjige in branje leposlovja, poudariti dobre zgodbe z njihovo 

aktualnostjo, prikazati moč dobre zgodbe, ki pritegne bralca, ga navduši, potegne vase in zabava,  

spodbujati vlogo ekstenzivnega branja pri poučevanju tujega jezika – praksa je pokazala, da mladi bralci 

hitreje in bolj tekoče berejo, pišejo in govorijo tuji jezik, če berejo tuje jezikovne knjige, spodbujati lastno 

in tujo kulturo, uživati v branju, spodbujati spoznavni razvoj posameznika. 

Letošnje tekmovanje v marcu nismo izvedli zaradi prekinitve pouka. Učenci so zato tekmovali šele junija, 

ko so se vrnili v šolo. Reševali so naloge, ki so preverjale, kako dobro so razumeli prebrane vsebine.  

Na podlagi uspešnosti reševanja so učenci prejeli 9 zlatih,  23 srebrnih in 18 priznanj za sodelovanje.  

 

                                                                                                                             Mentorica Melita Učakar 

                                                                                                                             

 

Angleška bralna značka v prvi triadi 

  

V prvih treh razredih so pri angleški bralni znački v šolskem letu 2019/20 sodelovali vsi učenci. Tekmovanje 

smo izvedli pred delom na daljavo ter posredovali podatke organizatorjem tekmovanja. Priznanja pa bomo 

zaradi nastale situacije dobili šele avgustu in jih bodo učenci dobili v naslednjem šolskem letu. 

  

1. razred: 52 zlatih in 4 priznanj za sodelovanje 

2. razred: 40 zlatih in 5 priznanj za sodelovanje 

3. razred: 33 zlatih, 11 srebrnih  

                                                                                                          Mentorica: Marija Bohinjec 

 

                                                                                                                            

Angleška bralna značka v drugi triadi 
 

V šolskem letu 2019/2020 so učenci OŠ Bistrica sodelovali na tekmovanju iz angleške bralne značke Epi 

Reading Badge. Tekmovanje spodbuja branje v angleškem jeziku. Učenci 4. razredov so letos brali: 

Desserts, Freaky Thor Day in Spiderman. Z učenci smo skupaj prebrali knjižice, se o njih pogovorili in v 

zvezek zapisali naslove, glavne osebe in pomembnejše besede. Nato so samostojno reševali tekmovalne 

naloge. Učenci 5. razredov so brali: Hungry Animals, Little Red Riding Hood, Pinnochio in The wolf and the 

kids. Z učenci smo knjižice prebrali skupaj. Ker so priredbe vsem dobro znanih pripovedk, smo se še posebej 

osredotočili na razlike med originali in priredbami. Nato so učenci samostojno reševali tekmovalne naloge. 

Na tekmovanju je sodelovalo 48 četrtošolcev in 29 petošolcev. V četrtem razredu so učenci dosegli 22 

zlatih priznanj, 18 srebrnih priznanj in 8 priznanj za sodelovanje. V petem razredu so učenci dosegli 11 

zlatih priznanj, 12 srebrnih priznanj in 6 priznanj za sodelovanje. Skupno so dosegli kar 33 zlatih priznanj, 

30 srebrnih priznanj in 14 priznanj za sodelovanje. 

 

 

Mentorica: mag. Sonja Sedej 
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Poročilo o tekmovanju iz znanja angleščine za učence 8. razreda  

 

V šolskem letu 2019/2020 je potekalo 18. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 8. razreda osnovne 

šole. Šolsko tekmovanje je bilo 21. oktobra 2019 v Osnovni šoli Bistrica, Tržič, sodelovalo je 7 tekmovalcev. 

Državno tekmovanje je bilo 25. novembra 2019 v Osnovni šoli Jožeta Moškriča, Ljubljana, kjer sta 

sodelovala 2 učenca. 

 

Osvojena priznanja 
  

Šolsko tekmovanje 

Bronasto priznanje 

Alja Štular (mentorica: Melita Učakar) 

Meta Mencej (mentorica: Tjaša Švab) 

Nuša Polajnar (mentorica: Melita Učakar) 

 

Državnega tekmovanja sta se udeležili Alja Štular in Meta Mencej. 

  

Poročilo o tekmovanju iz znanja angleščine za učence 9. razreda  

 

V šolskem letu 2019/2020 je potekalo 43. Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju 

angleškega jezika. Šolsko tekmovanje je bilo 14. novembra 2019 v Osnovni šoli Bistrica. Sodelovalo je 9 

tekmovalcev. Območno tekmovanje je bilo 15. januarja 2020 v Osnovni šoli Križe. Sodelovala je 1 

tekmovalka. Državno tekmovanje naj bi bilo 17. marca 2020 v Osnovni šoli Šenčur, a je bilo zaradi 

prekinitve pouka zaradi Corona virusa odpovedano dva dni pred tekmovanjem, prestavljeno na kasnejši 

čas in konec maja dokončno odpovedano. 

 

Osvojena priznanja 
  

Šolsko tekmovanje 

Bronasto priznanje 

Neža Frantar, Gašper Pretnar, Rok Meglič (mentorica: Melita Učakar) 

Benjamin Vinter, Tea Krč (mentorica: Tjaša Švab) 

 

Območno tekmovanje 

Srebrno priznanje 

Neža Frantar(mentorica Melita Učakar) 

 

Neža Frantar se je uvrstila na državno tekmovanje. 
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POROČILO O TEKMOVANJU V ZNANJU IZ VESELE ŠOLE PŠ Kovor 
 

Bronasta priznanja so osvojili: 
 

 

PŠ KOVOR 

Jošt  Jenko 5.K 

Lira Lučovnik 4.K 

 

  Državnega tekmovanja zaradi pandemije ni bilo. 

Marija Bohinjec, mentorica Vesele šole PŠ Kovor 

TEKMOVANJE IZ KEM 

JSKIH POSKUSOV MEHURČKI Tekmovanje iz naravoslovja Kresnička 

POROČILO O TEKMOVANJU V ZNANJU IZ VESELE ŠOLE OŠ Bistrica 
 

V šolskem letu 2019/2020 so učenci OŠ Bistrica sodelovali na tekmovanju iz Vesele šole. Tekmovanje 

organizira uredništvo revije PIL. Tekmovanje spodbuja branje in učenje o različnih temah . Letošnje učne 

poti so:  

 revolucija v medicini – cepiva, 

 valute sveta, 

 toplo – hladno, 

 pristanek na luni, 

 mogočni ognjeniki, 

 250 let Beethovna in  

 bombaž. 

Učenci so tekmovali v kar petih tekmovalnih skupinah (4., 5., 6., 7., 8. in 9. razred). Na tekmovanje se je 

prijavilo 33 učencev. Priprave so bile intenzivne in so potekale v dveh zahtevnostnih skupinah:  

 4. – 6. razred 

 7. – 9. razred 

Tekmovanje je potekalo 11. 3. 2020 v učilnici MAT2. Tekmovanja se je udeležilo 27 učencev. Skupno so 

dosegli 7 bronastih priznanj: Rok Gros, Neža Gračnar, Pia Meglič Zakrajšek, Julija Ahačič, Maj Amadej Tišler 

Sušnik , Eva Boldin in Tija Stritih . Na naslednjo stopnjo tekmovanja so se uvrstili štirje učenci: Rok Gros, 

Julija Ahačič, Tea Krč in Tija Stritih. 

Državno tekmovanje je bilo predvideno za 8. 4., vendar je zaradi izrednih razmer ob virusu COVID-19 

odpovedano. 

 

Mentorica: mag. Sonja Sedej 
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TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA - KRESNIČKA, PŠ KOVOR 
 
Na šolskem tekmovanju so bili doseženi naslednji rezultati: 
 
  

IME in PRIIMEK RAZRED ŠTEVILO TOČK MENTOR 

Pina Zupan 2. K 23 Marija Bohinjec 

Anže Frantar 2. K 20 Marija Bohinjec 

    

Marcel Grgič 3. K 21 Eva Kuralt 

Anže Rožič 3. K 19 Eva Kuralt 

Ula Zupan 3. K 18 Eva Kuralt 

    

Maja Cvetko 4. K 34 mag. Manca Kokalj 
Vernig 

Lira Lučovnik 4. K 29 mag. Manca Kokalj 
Vernig 

Nejc Rožič 4. K 27 mag. Manca Kokalj 
Vernig 

    

Tilen Zupan 5. K 35 Simona Križaj 

Ema Borojevič 5. K 32 Simona Križaj 

Vid Valjavec 5. K 31 Simona Križaj 

 
 

Učenci 1. K razreda se tekmovanja niso udeležili. 
 

Predsednica tekmovalne komisije Simona Križaj 
 
TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE- PROTEUS 
 

Na šolskem tekmovanju  so tekmovali 4 učenci. Tri učenke so prejele bronasta priznanja: Kaja Knific, Tia 

Stritih in Lea Krč. Na državnem tekmovanju sta tekmovali učenki 9. a razreda Tia Stritih in Lea Krč, ki žal 

nista dosegli nobenega priznanja. 

                                                                                                                                            Mentorica Nataša Bergant 

 

 

REZULTATI TEKMOVANJA IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI  
 
V šolskem letu 2019/20 so učenci tekmovali v znanju o sladkorni bolezni. Na šolskem tekmovanju je 

sodelovalo 16 učencev, bronasta priznanja je prejelo 10 učencev.  Na državnem tekmovanju je Meta 

Mencej dosegla srebrno priznanje. 

Mentorica Ana Mrgole 
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PREHRANA - SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 
 

Projekt  na šoli teče že dlje časa. V letošnjem letu smo v času razdelitve posvetili predvsem raznolikosti 

sadja in uporabili okoliške kmetije v največji možni meri. Izobraževanja so potekal tudi v okviru pouka, 

prehranskih vsebin, pomenu zajtrka in higieni ter kulturi prehranjevanja.   

 Shemo sadja in zelenjave smo vsebinsko vključili k Tradicionalnemu  slovenskemu zajtrku. Zaradi COVIDA-

19 je bilo razdeljevanje okrenjeno.  

                                                                                                                                           Vodja projekta Ana Mrgole 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
 

Aktivnosti: 
 pogovor o zdravem prehranjevanju in telesni aktivnosti, 
 likovno in literarno ustvarjanje: izdelava plakatov, risb, spisov, pesmi, pisanje pregovorov …, 
 ogled kratkega filmčka SREČO KUHA CMOK - TISTA O MANIRAH, 
 priprava pogrinjka, 
 opremljanje jedilnice z izdelki na temo projekta (dolgoročna aktivnost). 

 
1., 2. in  3. razred: 

 pogovor o kulturnem uživanju hrane, 
 pogledajo filmček Srečo kuha cmok - TISTA O MANIRAH, 
 sestavijo različne oblike papirnatih prtičkov za pogrinjek, 
 pripravijo pogrinjek, lahko ga  tudi narišejo. 

 
4. razred: 

 pogovor o pomenu zdrave prehrane in telesne aktivnosti za zdravje, 
 pogovor o pomenu zajtrka in rednega zajtrkovanja, 
 izdelajo plakat:  narišejo različno sadje ali druga živila in na to živilo napišejo pregovor o hrani 

oziroma zdravju,  npr. narišejo jabolko in nanj napišejo ENO JABOLKO NA DAN ODŽENE ZDRAVNIKA 
STRAN. 
 

5., 6. razred: 
 pogovor o telesni aktivnosti in zdravi prehrani, 
 narišejo športne rekvizite iz sadja in zelenjave, npr. rolko, skiro, kolo, žogo, teniški lopar ... 

 
7., 8. razred: 

 pogovor o zdravi prehrani, 
 -narišejo skico obraza iz sadja in zelenjave, nadaljevali bodo pri likovnem pouku. 

 
9. razred 

 literarno ustvarjanje na temo poklici,  povezani s pridelavo in predelavo hrane.  
 Poklice predstavijo v spisu, pesmi  ... 
 

Vodja projekta Nataša Bergant 
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POROČILO O  RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI 
 

V letošnjem šolskem letu so devetošolci pokazali kar nekaj zanimanja za raziskovalno dejavnost, katere 

namen je spoznati metodologijo raziskovalnega dela in izdelati raziskovalno nalogo za tekmovalni del 

Srečanja mladih raziskovalcev. Med številnimi idejami učencev, ki so se lotili raziskovalnega dela, sem 

izbrala 3 najbolj aktivne in samostojne učenke, s katerimi smo samostojno raziskovalno delo počasi 

nadgrajevali, s ciljem udeležiti se srečanja mladih raziskovalcev. Na področju Prehrana je raziskovala 

učenka 9.b Nina Pergar in izdelala raziskovalno nalogo z naslovom Življenje s celiakijo. Na področju 

Geografija sta raziskovali učenki 9.a Tea Krč in Tija Stritih, ki sta izdelali raziskovalno nalogo z naslovom 

Staranje prebivalstva v občini Tržič – problem ali izziv. 

  

Raziskovalni nalogi smo izdelali in oddali v sistem ZOTKS do roka, 20. marca 2020. Regijsko tekmovanje je 

bilo predvideno 2. aprila 2020 v BTC Naklo, a je bilo zaradi epidemije Covid-19 prestavljeno za nedoločen 

čas. Ko so se zdravstvene razmere toliko uredile, da so v šolo prišli devetošolci, so se organizatorji na ZOTKS 

odločili, da regijska tekmovanja izpeljejo na daljavo, preko video konference v Teamsih. Tako se je odvilo 

regijsko tekmovanje na daljavo, in sicer v torek, 26. 5. 2020, dopoldne.  Naši raziskovalni nalogi sta bili 

odlično predstavljeni. Tako sta učenki Tea Krč in Tija Stritih osvojili 1. mesto na področju Geografija in se 

uvrstili v 1. krog državnega tekmovanja. Učenka Nina Pergar pa je na področju Prehrana osvojila 2. mesto 

in se tudi uvrstila v 1. krog državnega tekmovanja. Rezultati 1. kroga državnega tekmovanja bodo znani 

šele 15. julija. V primeru, da se katera od raziskovalnih nalog uvrsti v 2. krog državnega tekmovanja, kar 

pomeni med šest najboljših raziskovalnih nalog v državi na določenem področju, pa bo predstavljena na 

zaključnem državnem tekmovanju, ki bo predvidoma šele 7. septembra 2020.  Upam in glede na mnenja 

komisij na regijskem tekmovanju po tiho pričakujem uvrstitev na zaključno tekmovanje. 

  

In o čem smo letošnje šolsko leto raziskovali? Sledita povzetka obeh raziskovalnih nalog: 

  

Staranje prebivalstva je demografski kazalec, ki je posledica neugodne starostne strukture prebivalstva. 

Zaradi nizkega naravnega prirastka ter podaljševanja življenjske dobe, se prebivalstvo Slovenije in mnogih 

evropskih držav stara. Ali se stara tudi v naseljih občine Tržič? Analizirali sva gibanje števila prebivalstva in 

spreminjanje starostne sestave prebivalstva v naseljih občine Tržič. Naša občina sodi  med tiste slovenske 

občine, kjer se prebivalstvo najbolj stara in številčno upada. Ali je gospodarski razvoj občine Tržič po letu 

1990 tudi pomemben dejavnik demografskega razvoja? Z raziskavo želiva ugotoviti, ali občani Tržiča in 

državljani Slovenije prepoznavamo staranje prebivalstva kot aktualen in pereč družbeni problem s 

številnimi posledicami ter  odzive občine in države na proces staranja prebivalstva.  

  

Celiakija je  bolezen sodobnega časa, ki je vse bolj pogosta in je tudi bolezen v naši družini. Ker vem, da je 

dednost zelo pomemben dejavnik, sem se odločila, da skozi raziskavo spoznam značilnosti bolezni, 

predvsem pa, kako živeti z njo. Število bolnikov s celiakijo narašča. Medicina danes celiakijo uvršča med 

avtoimunske bolezni. Bolezen povzroča beljakovina gluten, ki je v nekaterih žitih, in lahko povzroči okvaro 

sluznice tankega črevesa. Lahko prizadene celoten organizem in se kaže s številnimi resnimi zapleti. 

Bolezen je doživljenjska, posebnega zdravila ni, bolniki se morajo strogo držati brezglutenske diete. Kako 

živeti s celiakijo, sem izvedela v intervjuju z učiteljico, ki živi s to boleznijo, in v spoznavanju načina življenja 
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mojega očeta, ki tudi ima to bolezen že od srednješolskih let. Kako se na celiakijo prilagodi celotna družina, 

sem vprašala babico in mamo. Kako se spoprijeti z boleznijo in z njo živeti, sem spoznala tudi v Društvu 

bolnikov s celiakijo. O sami bolezni in njeni razširjenosti pa sem veliko izvedela iz intervjuja z zdravnikom, 

ki vodi ambulanto za celiakijo. S spletno anketo sem želela ugotoviti, kako dobro  ljudje celiakijo poznajo. 

V več trgovinah pa sem naredila popis ponudbe brezglutenskih izdelkov. 

  

Tea, Tija in Nina so kot mlade raziskovalke pridobile veliko znanja in pomembnih izkušenj za nadaljnje 

življenje. Svoje delo so predstavile strokovni javnosti, gimnazijskim in univerzitetnim učiteljem in bile  

pohvaljene.  Tei in Tiji  so bili pri raziskavi v veliko pomoč tudi podatki, ki sta jih pridobili v intervjujih z g. 

županom in podžupanom Občine Tržič ter z direktorji javnih zavodov, ki se srečujejo in ukvarjajo s 

problematiko staranja prebivalstva. Ob koncu raziskave sta svoje rezultate predstavili tudi g. županu in mu 

izročili izvod raziskovalne naloge. 

Mentorica raziskovalnih nalog mag. Irma Kovač 

 

 

POROČILO O TEKMOVANJU IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 
  

V šolskem letu 2019/2020 je potekalo 25. tekmovanje v znanju geografije. Šolsko tekmovanje je bilo 11. 

12. 2019 v Osnovni šoli Bistrica, Tržič, sodelovalo je 24 tekmovalcev, ki so osvojili 8 bronastih priznanj. 

Območno tekmovanje je bilo 13. 2. 2020 v Osnovni šoli Staneta Žagarja v Kranju,  sodelovali so 4 

tekmovalci, trije pa so osvojili srebrno priznanje. Državno tekmovanje je bilo odpovedano, a naši učenci 

tako ne bi sodelovali.  

Bronasto priznanje v kategoriji učencev 8. in 9. razredov so osvojili:  

 Tija Stritih, 9.a 

 Brina Ahačič, 9.a 

 Meta Mencej, 8.a 

 Žan Mladenovski, 8.b   

  

Bronasto priznanje v kategoriji učencev 6. in 7. razredov so osvojili: 

 Eva Jerman, 7.b 

 Loti Mušinović, 7.b 

 Jerneja šlibar, 7.b 

 Urh Žos, 7.b 

Učenke Brina Ahačič, Meta Mencej, Eva Jerman in učenec Žan Mladenovski so se uvrstili na regijsko 

tekmovanje. Meta Mencej je v kategoriji 8. in 9. razredov zasedla 15. mesto,  Žan Mladenovski pa 18. mesto 

in sta bila v zgornji tretjini tekmovalcev. Meta Mencej, Žan Mladenovski in Brina Ahačič so osvojili srebrno 

priznanje.   

Nekaj sreče in znanja nam je tako letos zmanjkalo za uvrstitev na državno tekmovanje, kjer poteka boj za 

zlata priznanja. Upam, da bosta Meta in Žan v 9. razredu imela še nekaj več enega in drugega, saj sta letos 

že drugič osvojila srebrno priznanje. 

Učiteljica geografije mag. Irma Kovač 
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POROČILO O TEKMOVANJU IZ ZNANJA ZGODOVINE 
  

V šolskem letu 2019/2020 je potekalo že 30. tekmovanje iz znanja zgodovine za učence 8. in 9. razredov 

pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. Tema letošnjega tekmovanja je bila Prazgodovina na Slovenskem – ob 

90. letnici arheoloških izkopavanj dr. Srečka Brodarja v Potočki zijalki. 

Šolsko tekmovanje je potekalo 3. decembra 2019 v Osnovni šoli Bistrica. Na tekmovanje se je prijavilo 18 

učencev, izpolnjeno prijavnico je vrnilo 11 učencev, prav toliko učencev se je tekmovanja tudi udeležilo. 

Sedem učencev se tekmovanja ni udeležilo, kot vzrok so navedli nezadostno pripravljenost ali lenobo.  

Učenci so se najbolje odrezali pri 1., 3., 5. in 9. nalogi. Te naloge so bile najbolj podobne tistim, ki smo jih 

reševali skupaj pri pripravah, vsebinsko pa so se navezovale na dele, za katere so učenci tudi sicer pokazali 

največ zanimanja. 5. naloga se je navezovala na avdio-vizualni vir, s čimer se znova potrjuje, da si učenci 

vsebine bolje zapomnijo, če so te posredovane tudi na avdio-vizualni način. 

Ostale naloge so se kljub intenzivni pripravi izkazale za zelo zahtevne, največ preglavic so delale 2., 6. in 7. 

naloga. Po taksonomski stopnji je bila 2. naloga enostavna, na ravni poznavanja, prav tako naloga 6, a je 

bila z razliko od 2. naloge obsežnejša. 7. naloga je zahtevala analizo slikovnega vira in čeprav smo pri 

pripravah naredili več podobnih nalog, učencem analiza in sinteza vira še vedno predstavlja velik zalogaj. 

Zato bomo v prihodnje temu namenili še več časa. 

 

Kljub zahtevnim nalogam je 5 učencev prejelo bronasto priznanje:  

 

 Žan Mladenovski, 8. b  

 Nina Pergar, 9. b  

 Mark Paplar, 9. a 

 Tija Stritih, 9. a 

 Neža Frantar, 9. b 

  

Na območno tekmovanje, ki je potekalo 4. 2. 2020 v OŠ Franceta Prešerna Kranj, sta se uvrstila Žan 

Mladenovski in Nina Pergar. Oba sta prejela srebrno priznanje. 

       

    mentorica  Mateja Žnidaršič 
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PROMETNO-PREVENTIVNE AKCIJE  
 

DEJAVNOSTI SKOZI CELO LETO 2019-2020: 
PROJEKT PASAVČEK – RED JE VEDNO PAS PRIPET - vodja projekta: Monika Golmajer; 

SODELOVANJE Z OBČINSKIM SPV  - predstavnica OŠ Bistrica: Monika Golmajer; 

PROMETNI KROŽEK – sodelovanje na vseh prometnih aktivnostih, organizaciji večjih prireditev, kolesarski 

izpiti, prometniki ... 

POLICIST LEON SVETUJE PETOŠOLCEM – projekt v sodelovanju s Policijsko postajo Tržič, sodelujejo 

učiteljice Beti Bitežnik, Meta Vester in Simona Križaj; 

TEHNIŠKI DNEVI  s tematiko o prometu v vseh razredih, prometne delavnice; 

NATEČAJI,  povezani s prometnimi vsebinami. 

TRAJNOSTNA MOBILNOST – Gremo peš s kokoško Rozi 

 

SEPTEMBER: 
ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA: 

→ pregled varne šolske poti v sodelovanju s policijo, 

→ razdelitev rumenih rutic za prvošolčke, 

→ postavitev triopan znakov »POZOR,  OTROCI NA CESTI«. 

DAN ODPRTIH VRAT POLICIJSKE POSTAJE TRŽIČ: 

→ obisk prvošolčkov na policijski postaji Tržič, 10. 9. 2019, 

→ sprehod po varnih šolskih poteh s policistom: drugošolci v prvem tednu pouka. 

PEŠBUS - za učence od 1. do 5. razreda 

PROMETNI DAN - ETM, zaključna prireditev za tretješolce. 

  

OKTOBER: 
PASAVČEK - prijava vseh zainteresiranih razredov 

OTROCI ZA VARNOST V PROMETU – likovni natečaj, 1. in 2. triada 

5xSTOP JE COOL, JU3 NA CESTI – delavnice od 6. do 9. razreda 

 

NOVEMBER, DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR: 
BODIpreVIDEN – pisanje pisem dedkom in babicam v četrtem razredu 

 

MAREC, APRIL: 
PASAVČEK - Zaključna poročila sodelujočih razredov 

  

MAJ, JUNIJ: 
KOLESARKI IZPITI - izveden le pisni del in poligon 

JUMICAR - Tehniški dan za učence četrtega razreda, skupaj z ogledom policijskega vozila in gasilskega 

avtomobila, organizacija in celotni stroški SPV OT.  Letos odpovedan zaradi pandemije Covid-19, vendar je 

za letošnje četrtošolce organiziran v prihajajočem 5. razredu. 

 

      Koordinatorica prometnih vsebin   Monika Golmajer 
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POLICIST LEON SVETUJE PETOŠOLCEM   
 

Izvajalci:   policist Peter Medič, učiteljice Marjeta Vester, Betka Bitežnik, Simona Križaj 

 

Projekt Policist Leon je v šolskem letu 2019/20 potekal v sodelovanju s Policijsko postajo Tržič in  je 

namenjen petošolcem,  predvsem s ciljem navajati učence na pravilno obnašanje v prometu in vsakdanjem 

življenju ter jih seznaniti z  različnimi  nevarnimi situacijami in ustrezno strategijo ravnanja v takih 

situacijah. 

 

V oddelkih 5. a, 5. b in 5. K  razreda (49 učencev) je potekal projekt POLICIST LEON. Učence je policist Peter 

Medič obiskal med urami pouka in jih ob zanimivih življenjskih zgodbah in nalogah v delovnem zvezku 

seznanil z različnimi temami ter jim svetoval, kako se obnašati v določenih situacijah, na katere lahko 

naletijo vsak dan. 

Policist je poudaril pomen varne vožnje s kolesi,  z rolerji, s skiroji. Pred odhodom v zimsko šolo v naravi so 

se učenci naučili upoštevati pravila vedenja in varnosti na smučišču. Seznanili so se s hudimi posledicami 

nepravilne uporabe pirotehničnih sredstev. Svetoval jim je, kako ravnati ob vandalizmu, srečanju z 

neznanci, vlomu v stanovanje, nasilju v družini ter neprimernemu ravnanju vrstnikov in odraslih. Seznanil 

jih je tudi z zlorabo uporabe drog in s hudimi posledicami le-teh za zdravje. 

Učenci so ob zanimivem filmu iz resničnega življenja  vrstnikov policistu zastavljali vprašanja in izvedeli, 

kako se lahko čim bolj izognejo raznim nevarnostim. Ob vsakem obisku so prejeli nekaj osnovnih nasvetov, 

ki jim lahko koristijo v vsakdanjem življenju. 

Celoten delovni zvezek je na voljo tudi na spletni strani policije. O tem, kako pomembna je preventivna 

dejavnost med mladimi, kažejo tudi podatki o prometnih nesrečah, v katerih so bili udeleženi otroci. 

Zaradi epidemije Covid-19, nismo izvedli vseh načrtovanih srečanj.  

  

 Vodja aktiva za 5. razred  Marjeta Vester 

                                                                                     

OTROCI ZA VARNOST V PROMETU 2019-2020 
 
Učenci OŠ Bistrica in PŠ Kovor so konec oktobra in v začetku novembra sodelovali v preventivni prometni 

akciji Otroci za varnost v prometu. 40 učencev od 1. do 4. razreda iz OŠ Bistrica in okoli 50 učencev iz PŠ 

Kovor je v mesecu oktobru risalo risbice na temo Alkohol v prometu. Izbrani smo bili, da v sodelovanju s 

PU Kranj, enota Tržič pomagamo razdeliti letake in risbice voznikom in jih tako ozavestimo, kako 

pomembno je biti trezen za volanom in paziti na varnost vseh udeležencev v prometu. 

Akcija je stekla v oktobru, ko so učenci 1. K in 4. K razreda ob spremstvu policistov razdelili letake in svoje 

likovne izdelke naključnim voznikom. Nekaj učencev se je preizkusilo v pihanju v alkotest, drugi pa so 

potem voznikom delili letake in jim želeli varno vožnjo.  

S sodelovanjem v takšnih prometnih akcijah skušamo preko otrok potrkati na vest voznikov in s tem 

zmanjšati število nesreč in število tistih, ki bi se morda vinjeni usedli za volan.  

Vsem želimo varno vožnjo brez alkohola. 

 
Monika Golmajer 
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BODI  preVIDEN v 4. razredu 
 

Četrtošolci so v šolskem letu 2019/2020 sodelovali v akciji Bodi viden – bodi previden. Skupaj smo se 

pogovarjali o njihovi vlogi v prometu in o varnosti. Poudarili smo pomembnost tega »biti viden« v prometu 

in varno pot v šolo. Pogovarjali smo se o njihovi odgovornosti, ki jo imajo kot udeleženci prometa: da 

poskrbijo za svojo varnost in varnost drugih udeležencev tako, da upoštevajo prometna pravila. Napisali 

so tudi pisma sorodnikom ali prijateljem, v katerih so jih opominjali na varnost v prometu. 

 

 
Vodja aktiva 4. razreda 

  mag. Manca Kokalj Vernig 

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST – Gremo peš s kokoško Rozi 
 

V času Evropskega tedna mobilnosti, od 16. 9. do 22. 9. 2019, so učenci od 1. – 9. razreda v okviru projekta 

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah sodelovali v aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi. 

Skupaj z učitelji in ob podpori staršev so se trudili vsak dan v šolo prihajati na trajnostni način (peš, s 

kolesom, s skirojem, z avtobusom …), ravno tako iz šole domov ter se na tak način gibali tudi v 

popoldanskem času. Za trajnostni prihode so bili učenci nagrajeni z ustreznimi igralnimi kartami, ki so jih 

ob koncu tedna uporabili v različnih igrah, prilagojenih glede na starostno stopnjo. Vsak dan so izpolnjevali 

potovalne dnevnike in na razredni plakat zabeležili, koliko učencev je v šolo prišlo po načelih trajnostne 

mobilnosti. Skupne podatke je nato koordinatorica projekta zabeležila tudi na šolski plakat v avli. 

 

Monika Golmajer 

 

 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  
 

Mentorica deklicam Silvia Šlibar  

 

Z deklicami smo se v tem šolskem letu udeležile naslednjih šolskih športnih tekmovanj:  

  
1. Občinsko tekmovanje v KROSU, Križe, 24. 9. 2019  in  

     Področno tekmovanje – Mamutov tek, 8. 10. 2019, Kokrica  

 Učenci naše šole so na Mamutovem teku na Kokrici osvojili največ medalj (dečki in deklice) v vseh 

kategorijah in smo tako med vsemi gorenjskimi osnovnimi šolami ponovno osvojili skupno 1. mesto in veliki 

zlati pokal.  

2. Občinsko prvenstvo v atletiki (8. in 9. r), Bistrica , 15. 10. 2019   
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3. Občinsko prvenstvo v rokometu – st. deklice, Tržič, 27. 11. 2019  

Naše rokometašice so zasedle 1. mesto.  

4. Občinsko prvenstvo v odbojki – st. deklice, Križe,  11. 12. 2019  

Odbojkarice so se uvrstile na 1. mesto.  

5. Področno prvenstvo v rokometu – st. deklice, Škofja Loka,  16. 12. 2019  

Naše rokometašice so zasedle  4. mesto.  

6. Občinsko tekmovanje v badmintonu, Križe,  15. 1. 2020  

  Med starejšimi deklicami smo prejele dve medalji (1. in 2. mesto). 

7. Šolsko državno prvenstvo v smučarskih skokih, Rogla, 5.3.2020 

Osvojile smo eno prvo mesto pri učenkah. 

8. Področno tekmovanje v športnem plezanju, Šenčur, 7. 3. 2020  

 

Po 10. marcu 2020 so bila vsa tekmovanja prekinjena. Tako je v tem šolskem letu mlajšim deklicam odpadlo 

tekmovanje v rokometu in odbojki. Starejšim in mlajšim pa tudi vsa tekmovanja v atletiki. 

Najuspešnejše športnice v 9. razredih 

Priznanje za uspešno sodelovanje na različnih šolskih športnih tekmovanjih, so si v tem šolskem letu 

2019/2020 prislužile štiri učenke devetega razreda. S tekmovanji smo morale zaradi razglašene 

pandemije zaključiti in tako ostale brez finalnih nastopov v atletiki in badmintonu. A dekleta so do 

meseca marca uspešno zastopala našo šolo in sicer: 

- Meta Katona (9.b) v krosu, atletiki in odbojki, 

- Maša Lunar (9.a) v atletiki, odbojki in rokometu, 

- Kaja Knific (9.a) v atletiki, odbojki, rokometu in badmintonu, 

- Tija Stritih (9.a) v atletiki, odbojki, rokometu in badmintonu. 

 

Mentor dečkom Mitja Žnidaršič  

 

Z dečki smo se v tem šolskem letu udeležili naslednjih šolskih športnih tekmovanj:  

  
1. Občinsko tekmovanje v KROSU, Križe, 24. 9. 2019  in  

     Področno tekmovanje – Mamutov tek, 8. 10. 2019, Kokrica  

 Učenci naše šole so na Mamutovem teku na Kokrici osvojili največ medalj (dečki in deklice) v vseh 

kategorijah in smo tako med vsemi gorenjskimi osnovnimi šolami ponovno osvojili skupno 1. mesto in veliki 

zlati pokal.  

2. Občinsko prvenstvo v atletiki (8. in 9. r), Bistrica , 15. 10. 2019   

3. Občinsko prvenstvo v rokometu – st. dečki, Tržič, 6. 11. 2019  

Naši rokometaši so zasedli 1. mesto.  

4. Občinsko prvenstvo v odbojki – st. dečki, Bistrica,  18. 12. 2019  

Odbojkarji so se uvrstili na 2. mesto.  

5. Občinsko prvenstvo v nogometu – st. dečki, Tržič,  20. 11. 2019  

Naše nogometaši so zasedli  3. mesto.  

6. Občinsko tekmovanje v badmintonu, Bistrica,  15. 1. 2020  

  Med starejšimi dečki smo osvojili 1.mesto. 
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7. Šolsko državno prvenstvo v smučarskih skokih, Rogla, 5.3.2020 

Osvojili smo eno drugo mesto.  

8. Področno tekmovanje v športnem plezanju, Šenčur, 7. 3. 2020 

 

Po 10. marcu 2020 so bila vsa tekmovanja prekinjena. Tako je v tem šolskem letu mlajšim dečkom odpadlo 

tekmovanje v rokometu, nogometu in odbojki. Starejšim in mlajšim pa tudi vsa tekmovanja v atletiki. 

 IKT DEJAVNOST 
DEJAVNOSTI V TEDNU OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV 

 

26. septembra je potekal evropski dan jezikov. Ob tem dnevu smo vse učiteljice tujih jezikov pripravile 

nekaj aktivnosti, ki so potekale cel teden, torej od 23. 9. do 27. 9. Z učiteljico Marjo Bohinjec sva za učence 

od 1. – 5. razreda pripravili različne jezikovne izzive. Učenci, ki so te izzive uspešno opravili, so prejeli 

priznanje. V 4. razredu so se učenci s pomočjo sošolcev in staršev naučili šteti do 5 ter napisati svojo 

najljubšo barvo v treh različnih jezikih. Poleg tega so morali zapisati tri različne besede v enem tujem jeziku. 

Učenci v 5. razredu so se s pomočjo sošolcev, sorodnikov ali znancev naučili šteti do 10 ter napisati svojo 

najljubšo besedo v treh različnih jezikih. Poleg tega so tudi oni morali zapisati tri različne besede v enem 

tujem jeziku. Učenci so z veseljem opravljali jezikovne izzive ter si ob tem veliko pomagali. Podelila sem 

veliko priznanj. (Priznanja je izdelala Marja Bohinjec.) 

 

      
                                                                                                                                                   Mag. Sonja Sedej 

 

V tednu, ko praznujemo evropski dan jezikov, so vsi učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja dobili 

učne liste z izzivi, na katerih so bila navodila. Iskali so besede za pozdrave, zahvale in zanimivosti v različnih 

tujih jezikih. Svoje besede so predstavili v svojem oddelku. Prav tako je bila na začetku tedna predvajana 

objava preko šolskega ozvočenja, ki jih je obvestila o pomenu tega dneva in dejavnostih, ki bodo potekale 

na šoli. Na podružnični in na matični šoli je bila informacijska tabla. Te dejavnosti so učence spodbujale, 

da spoznajo, da lahko informacije o različnih jezikih najdejo v svoji okolici, da spoznavajo jezikovno pestrost 

svojega okolja. 

                                                                                                                                                             Marija Bohinjec 
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DEJAVNOSTI OB EVROPSKEM DNEVU/TEDNU JEZIKOV 
 

 Vsebinska priprava na teden jezikov 

 Priprava objave: Cooper Hill Cheese Rolling Challenge 

 Izdelava Fortune cookies 6. in 7.r. 

 Fortune cookies messages 8. in 9.r. 

 Igra: smiselno poveži dele povedi 6., 7. r. 

 Igra: smiselno poveži dele povedi 8., 9. r. 

 Mentorstvo učencem pri izdelavi posterjev za razstavo 

 Priprava razstave v večnamenskem prostoru 

 Priprava učencev 9.a na izvedbo dejavnosti z mlajšimi učenci med odmorom 

 Animacija učencev v večnamenskem prostoru 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Cooper Hill Cheese Rolling Challenge 

 

                                                                                                                                                                Tjaša Švab 

 

 

S svojim prispevkom so sodelovali tudi učenci, ki so se letos učili neobvezni izbirni predmet francoščina. 

Najprej smo po ozvočenju prebrali kratek dvojezični prispevek o pomenu učenja francoščine, med 

odmorom pa so učenci cele šole lahko preizkusili svoje nezavedno znanje francoščine in se seznanili s 

podobnostmi marsikaterih francoskih besed s slovenščino ali angleščino.  

 

 

 

  

 

 

 

 

le kiwi 

                                                                                                                                                                 Melita Učakar 
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Pri pouku nemščine smo z učenci, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet nemščina v Bistrici, za aktivnosti 

ob EDJ pripravili 4 jezikovne izzive v nemščini. Izzivi so bili oblikovani tako, da so omogočili hitro usvajanje 

jezikovnih spretnosti v nemščini (npr. ajns, zvaj, policaj – učenje štetja do 5; men se rima – učenje kratke 

nemške izštevanke; polomi si jezik - učenje lomilcev jezika; ti, živjo - pozdravljaje vrstnikov v nemškem 

jeziku). Učenci so 24. 9. 2019 med glavnim odmorom samostojno izvedli vse dejavnosti in tako na sproščen 

način tudi sami širili promocijo učenja tujega jezika ter pokazali, kaj znajo. 

 

  
 

Učenci 4. razreda PŠ Kovor so 10 nemških jezikovnih izzivov reševali celotno 1. ocenjevalno obdobje, z 

aktivnostjo pa smo pričeli prav v tednu EDJ, tako da so tudi učenci PŠ že drugo leto zapored sodelovali pri  

projektu. 

 
 

DEJAVNOSTI OB MEDNARODNEM DNEVU MATEMATIKE 
 

V soboto 14. 3. 2020 je po celem svetu potekal mednarodni dan 

matematike.  DMFA je razpisal natečaj za vse učence v Sloveniji: 

»matematika je povsod okoli nas«. 

Za učence OŠ Bistrica sem pripravila nekaj informacij v zvezi z natečajem, 

dodala sem tudi nekaj informacij o mednarodnem dnevu matematike. Na 

vrata moje učilnice sem obesila več plakatov na to temo, tako v 

slovenskem kot tudi v angleškem jeziku. Pod mojim okriljem je na to temo 

raziskoval in ustvarjal 6.b razred. Pridružil se nam je 1.a razred z 

učiteljicama Alenko Krmavner in Joži Seifert. 

  

V četrtek 12. 3. sem pripravila razstavo v večnamenskem prostoru, ter 

pripravila nekaj informacij za šolsko spletno stran. 

mag. Sonja Sedej 
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IKT DEJAVNOST  
 

Pouk računalništva se je v šolskem letu 2019/2020 izvajal v naslednjih oblikah: 

  

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET za 4., 5. in 6. razred 

o 1 skupina (4. a in 4. b) - Programiranje v Scratch 

o 2 skupini (5. a in 5. b) - Programiranje v Scratch 

o 2 skupini (6. a, 6. b ) - Računalniško opismenjevanje 

  

 IZBIRNI PREDMETI 

o UREJANJE BESEDIL, 7. razred (2 skupini) 

o MULTIMEDIJA, 8. razred (1 skupina) 

o RAČUNALNIŠKA OMREŽJA, 9. razred ( 2 skupini)                                

 v okviru RO-ja, 

 interesna dejavnost, 

 vključevanje v projekte, 

 tekmovanja. 

  

V OKVIRU RO-ja se je izvajal pouk računalništva za učence od 1. do 9. razreda, pri različnih predmetih s 

pomočjo didaktičnih programov. 

5. razred je imel priprave na kolesarski izpit  s pomočjo didaktičnih programov: S kolesom v šolo (vaje iz 

učnih vsebin) in S kolesom v šolo (izpit). 

Učenci so v računalniško učilnico na predmetni stopnji prihajali pri predmetih: kemija, angleščina, 

slovenščina, matematika, tehnika, biologija, geografija, nemščina, robotika in zgodovina. 

 

INTERESNA DEJAVNOST:  FOTO-VIDEO 

se je izvajala v 7.,  8. in 9. razredu, prijavljenih je bilo skupaj  23 učencev.  S krožkom smo pokrivali šolske 

aktivnosti na vseh področjih šolskih in obšolskih dejavnosti: prireditve, ekskurzije, srečanja, tekmovanja ...   

  

INTERESNA DEJAVNOST :  VARNA UPORABA INTERNETA 

Ozaveščanje učencev o varni rabi interneta, delavnice. Sodelovanje s Safe.si in izvedba delavnice za 8. in 

9. razrede v sodelovanju s Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič na dogodku Digitalno = Realno = Normalno. 
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TEKMOVANJE V PREDSTAVITVAH  - ZLATO PRIZNANJE: 
FESTIVAL INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ, 7. marec 2020 

 

 

Na Osnovni šoli Bistrica se tudi v šolskem letu 2019/2020 

veselimo izjemnega dosežka  

doseženega na državnem tekmovanju iz predstavitev in sporočil z nalogo 

Tržiška zmajska 

 
 

V soboto, 7. marca 2020,  na Festivalu inovativnih tehnologij, ki je potekal na Fakulteti za 

Elektrotehniko v Ljubljani, sta učenki Meta Mencej iz 8.a razreda in Tija Stritih iz 9.a razreda,  

pod mentorstvom Dine Pintarič in Jureta Tarmana,  

z nalogo Tržiška zmajska, osvojili 1. mesto in ZLATO priznanje.  

 

Iskrene čestitke. 
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VKLJUČEVANJE V PROJEKTE 
 

V šolskem letu 2019/2020 smo se vključili v naslednje projekte: 
  

 SIMBIOZA - Mladi učijo starejše dela z računalnikom, 

 šolski časopis STEZICE, 

 safe.si - varna uporaba interneta, 

 sodelovanje z Varstveno delovnim centrom Kranj, enota Tržič, 

 SIO2020, 

 Pedagogika 1:1, 

 MUNERA 3. 

 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE ZA VAROVANCE VZGOJNO DELOVNEGA CENTRA TRŽIČ: 
  

Tudi v tem šolskem letu smo nadaljevali s sodelovanjem z VDC Tržič. Za varovance VDC Tržič pripravljamo 

računalniške delavnice, na katerih varovancem pomagajo učenci 5. a in 5. b razreda pri naslednjih 

aktivnostih: 

● risanje računalniških grafik, 

● igranje didaktičnih programov, 

● barvanje mandal, 

● poslušanje glasbe, 

● internet. 

Žal so bili naši učenci in varovanci od marca naprej zaradi ukrepov iz naslova korona virusa prikrajšani za 

izpeljavo projekta v živo do konca šolskega leta. Šteje pa dejstvo, da sem na naše dolgoletno sodelovanje 

kot mentorica izjemno ponosna, saj s sodelovanjem krepimo sprejemanje drugačnosti, nudenje pomoči, 

tkanje prijateljskih vezi med učenci in varovanci, krepimo prostovoljno delo. 

Odziv učencev je vedno zelo pozitiven, veselijo se sodelovanja na tak način in komaj čakajo na četrtek, ko 

nas varovanci obiščejo. 

Zapisala: Dina Pintarič 
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ŠOLSKI ČASOPIS STEZICE 
 

Na OŠ Bistrica zadovoljni z »žetvijo« 
Kar seješ, to žanješ, pravi ljudski pregovor, ki se mnogokrat izkaže za še kako resničnega. Na naši šoli smo 

ob zaključku tega šolskega leta zares veseli, da lahko s ponosom pritrdimo omenjenemu reklu, saj smo v 

izredno stresnih in razburljivih »korona okoliščinah« uspeli obdržati delovno vnemo na tako visokem 

nivoju, kot si ga ne bi upali zamišljati. 

Zgovoren zapis tega izjemnega časa, še posebej pa čustev in doživljanj učencev ob delu od doma, so 

Stezice, ki letos beležijo 51. izdajo. Vse, od stisk in umetniških izlivov misli do osmrtnic devetošolcev smo 

zabeležili v spomin in opomin, kako zelo smo med seboj povezani in soodvisni. Hkrati pa ranljivi. Spoznali 

smo, kaj nam pomeni največ in se je zato vredno truditi.    

S kostruktivistično pesmijo se je učenka izrazila takole: 
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Učenci in učenke se v vseh veščinah in sposobnostih letos niso mogli pokazati, saj večina tekmovanj na 

državni ravni ni bila izvedena, tisti pa, ki so priložnost dobili, so jo dobro izkoristili. Med njimi se z dvema 

zlatima priznanjema v roki smeje (zdaj že nekdanja) devetošolka Tija Stritih, ki je dosegla zlato Cankarjevo 

priznanje v tekmovanju v znanju slovenskega jezika ter zlato na Festivalu inovativnih tehnologij za 

multimedijsko predstavitev Tržiška zmajska. Od tam je z zlatim priznanjem odšla tudi bodoča devetošolka 

Meta Mencej. Uspeh so poželi učenci s srebrnimi priznanji; na tekmovanju v znanju geografije Meta 

Mencej in Žan Mladenovski, na tekmovanju v znanju angleškega jezika Neža Frantar, Meta Katona pa je 

prejemnica srebrne medalje in zlatega pokala za 1. mesto v šolskih športnih tekmovanjih. Zlati na športnih 

tekmovanjih sta bili tudi letošnji devetošolki Maša Lunar in Kaja Knific.    

Lepo, prisrčno in preprosto so se z valeto poslovili devetošolci, katerim so za popotnico v režiji v. d. 

ravnatelja Dine Pintarič gumbke sreče razdelili razigrani prvošolčki. Ob ganljivih govorih se je zasvetilo 

marsikatero oko ... Tako je prav in se spodobi. Saj se naše poti še srečajo. 

 

Andreja Kosec 
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ZLATI SONČEK IN KRPAN  2019/2020                                                                                                                    
 

Vodja izvedbe programov: Silvia Šlibar 

 

V letošnjem šolskem letu so bili v program Zlatega sončka vključeni vsi učenci 2. in 3. razreda, v program 

Krpan pa vsi  učenci  4., 5. in 6. razreda.  

Sodelujoči učitelji v tem šolskem letu so bile razredničarke 2.  in 3. razreda (Kovor 2. - 5.r) in vsi trije športni 

pedagogi. 

    

Dosegli smo predvidene cilje in letos so vsi sodelujoči učenci prejeli medalje. Po navodilih Zavoda za šport 

Planica, so bili kriteriji za dosego medalje nekoliko nižji, a na naši šoli smo z učenci naloge programa izvajali 

od začetka šolskega leta in predelali vse vsebine.  

“Prave” medalje, ki so si jih lahko obesili okoli vratu, so prejeli vsi učenci 2. in 3. razreda, ki so končali 

program Zlati sonček. Učenci, ki so uspešno opravili vse naloge Krpana v 4. in 5. razredu, so prejeli diplomo, 

na kateri je pisalo medalja. Učenci 6. razredov, ki so s programom Krpan letos končali, so prejeli medalje. 

 

RAZRED Število učencev 
v razredu 

MEDALJA PRIZNANJE 
 za  sodelovanje 

ZLATI SONČEK:    

                2. K                 9 9 / 

2. A 17 17 / 

2. B 19 19 / 

3. K 10 10 / 

3. A 18 18 / 

3. B 16 16 / 

KRPAN:    

4. K 14 14 / 

4. A 19 19 / 

4. B 18 18 / 

5. K 10 10 / 

5. A 19 19 / 

5. B 20 20 / 

6. A 26 26 / 

6. B 26 26 / 

  

 

POROČILO O DELU INTERESNE DEJAVNOSTI ZGODOVINSKI KROŽEK  (12 ur) 
 

Na interesno dejavnost (ID) zgodovinski krožek se je v šolskem letu 2019/2020 vpisalo 14 učencev iz 8. in 

9. razreda (trije dečki in enajst deklic). ID so redno obiskovali le štirje učenci. Kot vzrok za neobiskovanje 

ur so učenci navedli neustrezen termin. Drugega termina, ki bi ustrezal večini, žal nismo našli.  

Tema naših srečanj je bila igriva priprava na tekmovanje iz znanja zgodovine. Učenci so pri urah 

zgodovinskega krožka spoznavali tekmovalno gradivo in se pomerili v različnih učnih tehnikah (npr. pink 
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ponk znanja, kocka znanja, intervju), s katerimi so usvajali, utrjevali in preverjali svoje znanje. Skupna 

srečanja so bila kljub pozni uri (ponedeljki, 7. ura) zelo aktivna in produktivna. Učenci so pokazali veliko 

znanja, vztrajnosti in pripravljenosti za trdo delo. Svoje osnovnošolsko znanje o slovenski prazgodovini so 

nadgradili ob prebiranju, analiziranju in primerjavi zahtevnih pisnih ter avdio-vizualnih virov.  

Učenci, ki zaradi drugih obveznosti niso obiskovali ID, so se na tekmovanje pripravljali samostojno, na voljo 

sem jim bila za konzultacije, pregledovala sem njihove rešitve nalog in jih usmerjala pri usvajanju znanja. 

 

mentorica Mateja Žnidaršič 

 

 

POROČILO O DELU INTERESNE DEJAVNOSTI NEMŠKA BRALNA ZNAČKA (5 ur) 
  

V šolskem letu 2019/2020 se je na ID vpisalo 14 učencev od 4. do 9. razreda (9 deklic in 5 dečkov). Naloge, 

ki jih morajo učenci izpolniti za priznanje, so zapisane v bralnem dnevniku. Le-te sem sprva pregledovala 

ob torkih in petkih, nato pa ob ponedeljkih med glavnim odmorom. Učenci, ki so v bralnem dnevniku 

izpolnili vsaj 4 naloge, so ob koncu pouka prejeli priznanje za sodelovanje pri nemški bralni znački (2 

učenki). Učenci, ki so v bralnem dnevniku izpolnili vseh 8 nalog, pa so ob koncu pouka prejeli priznanje za 

uspešno opravljeno nemško bralno značko (4 učenci). Kar dve učenki sta pri nemški bralni znački sodelovali 

dvakrat, kar pomeni da je vsaka prebrala 16 knjižnih del in rešila 16 nalog.  

Število učencev, ki so bili pri nemški bralni znački aktivni, je v primerjavi s preteklimi leti močno upadlo, 

kar sovpada tudi s trendom pri slovenski bralni znački. Kljub enostavnim in kratkočasnim nalogam branje 

novih generacij žal ne pritegne. Deloma gre nižje število prebranih knjig pripisati tudi epidemiji, ki je bralno 

značko ustavila za tri mesece. Za šolsko leto 2020/2021 kljub vsemu velja razmisliti o novem programu ID, 

ki bo vključeval več vodenega in manj samostojnega dela, tudi ustvarjanje in uporabo IKT.  

 

mentorica Mateja Žnidaršič 

 

 

POROČILO O DELU V MLADINSKEM PEVSKEM ZBORU  
 
V mladinski pevski zbor je bilo v šol. l. 2019/20 vključenih 9 učencev, od tega 1 fant. Za glasbeno spremljavo 
nam je večinoma na kitaro igrala ena od pevk, Tinkara A. Novak, spremljal nas je tudi Jaka Stritih na bongah, 
uporabljali pa smo tudi glasbene podlage iz You Tuba. Vaje smo imeli ob ponedeljkih, sredah in petkih.  
Zaradi korona virusa smo nastopali le na eni prireditvi in sicer decembra 2019 na božično-novoletni 
prireditvi. V času karantene sem navodila za petje učencem posredovala preko eA spletne učilnice.  
 
Nastopili smo: 

 

➔ december,  PROSLAVA OB DNEVU ENOTNOSTI IN SAMOSTOJNOSTI (božično-novoletna prireditev) 

  

                             Zapisala Petra Smolej 
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Poročilo o delu v Otroškem pevskem zboru PŠ Kovor 
 

V Otroškem pevskem zboru PŠ Kovor je v šolskem letu 2019/2020 pelo 22 učencev od 1. do 5. razreda. V 

okviru vaj pevskega zbora smo vadili tehniko dihanja, artikulacije, intonacije; pripravljali smo pevski 

repertuar. V sodelovanju z dramskim krožkom smo oblikovali pevsko dramsko predstavo Petelinčkova 

suknja (priredba besedila in izbor pesmi Marija Bohinjec). 

 Zaradi pandemije smo imeli manj vaj (95, 7% realizacija) kot prejšnja leta in tudi manj nastopov. Kljub 

temu smo se publiki predstavili štirikrat. 

→ 25. 11. 2019: nastop na Čajanki v PŠ Kovor  

→ 20. 12. 2019: Božiček v KS Kovor (Petelinčkova suknja) 

→ 6. 2. 2020: nastop v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču (Petelinčkova suknja) 

→ 23. 6. 2020: šolska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter zaključku šolskega leta, PŠ 

Kovor 

Pripravljali smo se tudi za nastop na območnem preglednem koncertu otroških in mladinskih pevskih 

zborov, vendar je bil zaradi pandemije odpovedan. 

Marija BohinjecR  

 

 

Poročilo o delu ID dramski krožek RS v OŠ Bistrica 
 

V šolskem letu 2019/20 je bilo v dramski krožek razredne stopnje vključenih 11 učenk pod vodstvom 

mentoric Monike Golmajer in Marije Likozar. Dve učenki , ki sta se nam pridružili sta  bili s  predmetne 

stopnje.  

 

Ob koncu meseca  septembra smo izbrale igrico z naslovom Zakaj mačka ne mara miši. Igrica je bila 

primerna tako za mlajše kot malo starejše otroke.  

Z vajami smo pričele v mesecu oktobru. Sprva smo se dobivale enkrat tedensko.  

Najprej smo porazdelile vloge in se začele temeljito pripravljati tako glasovno, kot tudi kostumografsko.   

Z nastopi bi morale začeti v mesecu decembru, a so nam  v letošnjem letu močno ponagajale viroze. Vse 

nastope smo morale premakniti na kasnejše termine.  

 

Prvi nastop, ki smo ga izvedle v letošnjem letu je bil 6. 3. 2020. Nastopali smo za vrtčevske otroke in za 1. 

triado naše šole v sklopu kulturnega dne, ki smo ga tudi, zaradi bolezni zamaknili na mesec marec.  

Ker se je 16. 3. 2020 šola zaprla zaradi epidemije corona virusa, smo tudi mi odpovedali vse ostale 

načrtovane nastope. Imele smo še eno srečanje v mesecu juniju, kjer smo dorekle, da bomo nastopale za 

bodoče prvošolce in naredile še eno vajo.  

Ure interesne dejavnosti smo realizirale. 

 

        Mentorici Monika Golmajer in Marija Likozar 
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Poročilo o delu dramskega krožka v Kovorju 
 
 

Dramski krožek PŠ Kovor je v šolskem letu 2019/20 obiskovalo 6 učencev od 1. do 5. razreda, s katerim 

smo se enkrat tedensko zbrali v učilnici 3. razreda. 

 

V letošnjem šolskem letu smo v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Tržič, Krajevno 

organizacijo Kovor, 31. oktobra 2019 z recitacijami nastopili na komemoraciji na pokopališču v Kovorju.  

Pred božično-novoletnimi prazniki smo se naučili igrico Petelin in njegova suknjica, ki smo jo skupaj s 

pevskim zborom zaigrali in zapeli 20. decembra 2019 ob prihodu Božička v Dom krajanov Kovor.   

Z igrico smo 6. februarja 2020 nastopili tudi v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču, v okviru četrtkovih 

pravljičnih ur za otroke. 

 

Načrtovali smo tudi igrico za zaključno prireditev, ki pa je zaradi pandemije ni bilo možno izvesti. 

Ob koncu šolskega leta smo si razdelili vloge za lutkovno igro Zajček se je izgubil, ki jo bomo zaigrali 

prvošolcem 1. septembra 2020. 

  

 

 

       
 

      
 

 

Mentorici Simona Križaj in Eva Kuralt 
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Poročilo o delu dramskega krožka predmetne stopnje 
 

V šolskem letu 2019/20 smo v okviru dramskega krožka pripravili dve dramski predstavi: Brundagrrrrom 

(Tamara Matevc), Hop v pravljico (Tomaž Lapajne Dekleva). 

 

Nastopi: 

 19. 12. 2019: prihod Dedka Mraza v KS Bistrico (Brundagrrrom) 

 20. 12. 2019: nstop za učence PŠ Kovor (Brundagrrrom) 

 24. 12. 2019: šolska prireditev ob dnevu samostojnosti in državnosti (dve izvedbi za predmetno in 

razredno stopnjo – Hop v pravljico. 

 4. 2. 2020: Nastop na območnem srečanju otroških  gledaliških skupin v Tržiču (Hop v pravljico, 

Brundagrrrom) 

 5. 2. 2020: Nastop na območnem srečanju otroških gledaliških skupin v Tržiču (Brundagrrrom) 

 5. 3. 2020: nastop v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja v Tržiču (Brundagrrrom)  

 

Regijska srečanja so bila zaradi pandemije odpovedana, vendar smo od selektorice, ki si je predstavi 

ogledala na območnem srečanju, dobili dobre povratne informacije, tudi gledalci, otroci so obe 

predstavi zelo dobro spremljali in ju sprejeli. Pohvalila nas je tudi avtorica besedila Breundagrrrom, ki 

si je v Tržiču ogledala našo predstavo. 

 

Mentorica Marija Bohinjec 

 

 

 

 

Poročilo o delu ID Socialne igre  
 

Na centralni šoli smo imeli v šolskem letu 2019/2020 interesno dejavnost Socialne igre za učence 1. triletja. 

Dejavnost je obiskovalo 9 učencev. Na srečanjih smo se igrali igre, ki se jih učenci lahko igrajo v razredu 

med odmori, da bi tako  bolj ustvarjalno in primerno preživljali ta čas, ki ga ne vodi učitelj. Namen krožka 

je bil, da bi se učenci znali sami primerno sprostiti, se prijazno družiti, igrati drug z drugim. Igrali smo se 

igre, ki so učence razgibale, sprostile, umirile, nasmejale, krepile njihovo pozornost, spoštljivost drug do 

drugega, medsebojno prilagajanje. Igre smo se igrali v razredu ali v telovadnici. Učenci so tudi sami 

predlagali igre. Pozitivna izkušnja letošnje ID je bila tudi ta, da je bil vanjo vključen tudi učenec, ki se je na 

začetku šolskega leta s starši priselil v Slovenijo. Ker je bila skupina manjša, je lahko tudi v igri bogatil 

slovensko besedišče. Skupina ostalih učencev ga je tudi lepo sprejela in to je bila pozitivna izkušnja ne le 

zanj temveč za vse učence.        

                                                                                                                                         

 

Mentorica  Alenka Krmavner 
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Poročilo o delu ID knjigobube 
 

Na PŠ Kovor smo imeli v šolskem letu 2019/2020 interesno dejavnost knjigobube za učence 1. triletja. 
Dejavnost je obiskovalo 11 učencev. Redno smo se sestajali enkrat tedensko. Realizirali smo vseh 20 
načrtovanih ur.  
Obravnavali smo različne pravljice kot so npr. Šola ni zame, Prestrašena sovica, Krtek in raketa, Medvedek 
Paddington na ogledu znamenitosti, Maškare – O Jakobu in Mici,… in še mnogo pravljic o živalih. Po 
prebranih pravljicah smo ustvarjali različne izdelke in se likovno izražali. 
  

                         Mentorica Mateja Jazbec  

  

 
 

 

  
RECITATORSKI KROŽ 

 

 

AE SIVE CELICE 
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Poročilo o delu ID ustvarjalni ples 
 

Ustvarjalni ples je v letošnjem letu obiskovalo 19 učence od 1. do 4. razreda. Vaje so potekale v dveh 
skupinah: 1. in 2. razred ter 3. in 4. razred. Ustvarjali smo delno v telovadnici in delno v večnamenskem 
prostoru. Sestajali smo se enkrat tedensko, po eno šolsko uro. Pri ustvarjalnem plesu se otroci seznanijo s 
svojim lastnim - osebnim prostorom in prostorom okrog njih. Ozaveščajo telo, spoznajo nivoje in smeri 
gibanja ter se poigrajo z dinamiko. Učijo se osnov tehnike sodobnega plesa. Otroci preko lastne in skupne 
zgodbe ustvarjajo gibanje in gibe. Z gibalnim materialom, ki ga otroci ustvarijo, sestavimo plesno 
miniaturo.  
V letošnjem šolskem letu smo ustvarili dve plesni miniaturi:  
 
                      “Na poti do otroških sanj”                        in                            “V mojih čevljih”.  

      
                                      
Sodelovali smo na prireditvah:  
 

 Pika miga, Velenje, 6. 10. 2019 (zlato priznanje) 

 Območno srečanje plesnih skupin, HOPLA 2019, Prešernovo gledališče  Kranj, 1.2.2020 (bronasto 

priznanje) 

 Prireditev ob otvoritvi fitnesa za otroke na šolskem igrišču, 23. 6. 2020 

 

Mentorica Sanja Voglar 

 

Poročilo o ID:  SPREJEM PRVOŠOLCEV                                                                                               
      

Za sprejem prvošolcev smo pripravljali program v mesecu maju in juniju. Letos je odpadla zaključna 

prireditev ob koncu šolskega leta, ki je bila združena s proslavo ob dnevu državnosti zaradi varnostnih 

protokolov povezanih z epidemijo. Vaje smo imeli nato intenzivno tudi v mesecu avgustu, ko smo se 

pripravljali na slovesen sprejem bodočih prvošolcev. Pripravili smo pevsko, plesno in dramsko prireditev. 

Dramsko igrico so pripravili učenci Dramskega krožka pod vodstvom mentoric Marije Likozar in Monike 

Golmajer. Sodelovali so vsi učenci, ki so v letošnjem šolskem letu zaključili prvi razred. S tremi pesmimi v 

angleškem jeziku so pod mentorstvom Marije Bohinjec nastopili vsi prvošolci, ki so se učili neobvezni izbirni 

predmet angleščina. Poleg nastopanja smo poskrbeli tudi za lepo okrašen večnamenski prostor, hodnike 

in učilnice. Pri tem nam je pomagala tudi učiteljica likovne umetnosti Petra Smolej. 

                                                                                                                                                    

Mentorice: Jožefa Seifert, Marija Likozar,  Alenka Krmavner 
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Poročilo o delu ID planinski krožek 
 

V planinski krožek je bilo v šolskem letu vpisanih 56 učencev (31 deklic in 25 dečkov) od 1. do 9. razreda 

OŠ Bistrica.   

 

Planinske izlete smo izvajali pod organizacijo in vodstvom Planinskega društva Tržič, mladinski odsek. Na 

začetku meseca septembra smo se mentorji planinskih krožkov iz OŠ Tržič, PŠ Podljubelj,  PŠ Kovor in OŠ 

Bistrica zbrali na sestanku s predsednikom Stanetom Koblarjem in vodnico Nino Vogelnik, kjer smo naredili 

plan pohodov za leto 2019/2020. Izbrali smo zanimive, ne prenaporne pohode. Z vodnikoma tržiškega 

planinskega društva  Stankom Koblarjem in Nino Vogelnik  smo zelo dobro sodelovali. 

Pripravili smo zloženko z vpisnico, na kateri je bilo napisano,  kaj bomo delali, kdaj in kam bomo odšli na 

pohode, kaj potrebuje planinec za pohod in na koga se lahko obrnejo ob vpisu. 

Enkrat mesečno smo se odpravili na planinski sobotni izlet. Izleti so bili za učence skrbno izbrani, preverjeni 

in prilagojeni učenčevi starostni stopnji. Mladi planinci so se zelo radi udeleževali pohodov, velikokrat so 

jih spremljali tudi starši ali stari starši. 

Z novim koledarskim letom smo učencem planincem dali možnost enoletnega vpisa v planinsko društvo. S 

tem so si učenci pridobili planinsko knjižico ali izkaznico, v kolikor je še niso imeli,  ter bili s plačilom 

članarine nezgodno zavarovani. 

Izvedli smo štiri pohode za planince:  

 21. 9. 2019 - Koča bratov Grego v Italiji,  

 19. 10. 2019 - Tržič - Završnik - Počivav - Tržič, 1 

 12. 2019 – Dom pod Storžičem;  

 15. 2. 2020 - Rašica .  

 

Številčno so bili izleti  večinoma zelo dobro zastopani. Na planinskih izletih smo obravnavali tudi vsebine iz 

šole v naravi in urejali planinske dnevnike. Izvedli smo en planinski tabor,  in sicer zimski tabor v domu na 

Zelenici (18. in 19. 1 .2020)). Pred taborom je bil organiziran roditeljski sestanek na sedežu PD Tržič.  Tabor 

smo izvedli pod vodstvom g. Staneta Koblarja in planinske vodnice Nine Vogelnik, sodelovale smo 

mentorice planinskega krožka: Maja Ahačič in Darja Zupan iz PŠ Podljubelj, Darka Mikulandra in Petra 

Soklič iz OŠ Tržič, Tanja Kralj in Jožefa Seifert ter Marija Bohinjec za učence OŠ Bistrica in PŠ Kovor. Za 

otroke smo na taborih pripravili zanimive igre in delavnice.  

 

V naslednjem šolskem letu bomo planinski krožek vodile Marija Bohinjec, Tanja Kralj in Jožefa Seifert. 

 

 

 

               Mentorice 

Jožefa Seifert , Tanja Kralj, Marija Bohinjec 
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Poročilo o delu ID Od ideje do izvedbe 
 

V letošnjem šolskem letu so pri krožku Od ideje do izvedbe učenci dobili idejo, kako bi lahko spremenili oz. 

popestrili okolico PŠ Kovor, da bi bila bolj zabavna, poučna in da bi se povezovala s poukom.  

  

Prve ideje učencev, ki so obiskovali krožek, smo podkrepili z anketo, s sodelovanjem z ostalimi učitelji in 

učenci in na koncu izbrali tiste ideje, ki so se nam zdele izvedljive in dosegljive. Nato smo jih analizirali in 

razmišljali, kako bi lahko zaživele.  

  

Piko na i je postavila šola na daljavo, saj smo se lahko zaradi novo naučenega znanja poslužili uporabe IKT 

in tako s projektom nadaljevali- in takrat je projekt resnično zaživel. Komunicirali smo preko video sobe ter 

preko modula komunikacije, kjer smo ustvarili lasten kanal, v katerem smo si tudi v času, ko krožka nismo 

mogli imeti v šoli, izmenjevali ideje in mnenja kar preko uporabe IKT. 

S pomočjo programa Cisco Webex smo organizirali videokonferenco z v.d. ravnatelja Dino Pintarič in ji 

spremembe okolice šole tudi predstavili.  

Sestali smo se tudi s konzorcijskim partnerjem- arhitekto go. Barbaro Viki Šubic, ki nam je svetovala glede 

ustreznosti spremembe okolice.  

Prav tako smo organizirali videokonferenco z v.d. ravnatelja Dino Pintarič, s pomočnico ravnateljice Ano 

Mrgole, z županom Tržiča mag. Borutom Sajovicem ter vodjo urada za gospodarstvo in družbene 

dejavnosti Tržič Klemenom Srno. Na videokonferenci smo jih prosili za pomoč pri spreminjanju in 

preoblikovanju okolice PŠ Kovor. Pomoč nam je bila s strani župana tudi obljubljena. 

 

 
    

 

        Mentorica:  

mag. Manca Kokalj Vernig 
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Poročilo o delu v  Otroškem pevskem zboru  OŠ Bistrica                                                                         
 

V šolskem letu 2019/2020 je interesno dejavnost Otroški pevski zbor obiskovalo 21 učenk in učencev, od 

tega kar 10 prvošolcev. Vodili sva ga učiteljici Anita Longar in vzgojiteljica Jožefa Seifert. Delo interesne 

dejavnosti OPZ OŠ Bistrica 1. do 5. razred je potekalo po načrtu. 

 

Učenke in učenci 1. razreda so na začetku šolskega leta imeli slabo razvit melodičen in ritmičen posluh. 

Celotno delo je potekalo in se prepletalo skozi igro in gib. V sklop petja sem vedno vključevala tudi glasbene 

igre za razvoj posluha ter igranje na lastna in ritmična glasbila. 

 

Na vajah sem preko didaktičnih iger pri učencih razvijala tudi odzivnost pevcev na zborovodjo in njegove 

kretnje. 

Vsi učenci in učenke so tekom šolskega leta zelo napredovali, tako pri razvoju ritmičnega kot tudi 

melodičnega posluha. 

 

Z učenci smo se udeležili naslednjih nastopov: 

 Šolska prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter koncu koledarskega leta, 

 nastop na šolski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, 

 Otvoritev fitnesa na prostem na šolskem igrišču. 

 

Na nastopih so se učenci  vedno zelo dobro odrezali in upoštevali smernice zborovodje. Pridobivali  so in 

tudi  pridobili  pozitivno samopodobo in samozavest za nastopanje.  

V času epidemije so učenci dobili glasbene naloge, ki so jih s pomočjo spleta lahko izvajali tudi sami doma. 

  

                                                                                                                    Mentorici: Anita Longar in Jožefa Seifert 

 

 

 

 

 

 

 

V šolskem letu 2019/ 2020 je šolska skupnost izvedla naslednje odmevne akcije 
 

Šolska skupnost je aktivno soustvarjala življenje in delo na šoli. Sodelovali smo pri kulturnih prireditvah, 

organizirali ekološke akcije, pomagali na Dnevu gibanja in druženja vseh generacij. Učence in delavce šole 

smo o dogodkih in rezultatih učencev na tekmovanjih obveščali na šolskem radiu. Izvedli smo dve ekološki 

akciji zbiranja starega papirja. Prva je bila izvedena v oktobru 2019 in je bil izkupiček razdeljen med razrede. 

Druga je bila izvedena v mesecu juniju in je bil izkupiček namenjen za šolski sklad. 
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Rezultati jesenske akcije: 

Mesto Razred 
   

Zaslužek v € Nagrada Skupaj 

1. 9.a Skupaj:    6678,1kg 422,6 300 € 722,7 € 

  
Na učenca:   247,33 kg 

  
  

2. 9.b Skupaj:   3453,3 kg 215,4 200 € 418,5 € 

  
Na učenca:   132,81 kg 

  
  

3. 8.a Skupaj:   2185 kg 138,2 100 € 238,3 

  
Na učenca:   128,52 kg 

   

 

       Mentor: Mitja Žnidaršič 

 

 

Šolski parlament 2019 / 2020 POROČILO O DELU OTROŠKEGA PARLAMENTA 
 

Kaj je otroški parlament? 
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem 

parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o 

človekovih in državljanskih pravicah. 

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega 

dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se 

zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od 

izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku 

izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine 

slovenskih šol. 

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu? 
 

V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, 

svetovalni delavci ... izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine Slovenije. Osnovnošolci zaključujejo 

svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega 

parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije. 
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Zakaj otroški parlament? 
 

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, 

ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali 

preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih 

organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih. 

Kako deluje? 
 

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja 

potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo 

delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za 

regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem 

parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Republike Slovenije. 

Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila MOJA POKLICNA PRIHODNOST. V šolskem parlamentu je 

sodelovalo 35 učencev od 1. – 9. razreda, in sicer 20 dečkov in 15 deklic. Uvodni sestanek smo imeli 11. 3. 

2020. Pogovorili smo se o poteku dela šolskega parlamenta ter o letošnji temi. Vsak učenec je prejel svoj 

izvod dokumenta z osnovnimi informacijami, iztočnicami in prostorom za anonimne misli. Zaradi 

karantene ob pojavu virusa covid-19 nisem mogla fizično izvesti šolskega otroškega parlamenta, ki je bil 

predviden za 18. 3. Namesto tega sem bila v stiku z učenci preko e-pošte, komunikacije v e-Asistentu in 

moje video sobe. Starejši učenci so na ta način  podali svoje argumente. Mlajših učencev s tem nisem 

obremenjevala.  

 RAZMIŠLJALI IN POGOVARJALI SMO SE O: 

 Razmišljanje o prihodnosti. 

 Razlogi, da se odločiš za neko šolo/ poklic (veselje, denar…) 

 Kdo te usmerja, vpliva na tvojo izbiro šolanja / poklica. 

 Kateri poklici bodo ostali, preživeli tudi v prihodnosti. 

 Kateri bodo poklici prihodnosti. 

 Iskanje poklica – svetovna stvar. 

 Služba, ki me veseli ali služba z dobro plačo? 

 Vpliv poklica na okolje, odnos do okolja. 

 Poklic in izkušnje, sposobnosti, želje prilagodljivost, izobrazba (izobrazba ni enako poklic). 

 Tehnologija ali človek? 

OŠ Križe nas je povabila na občinski otroški parlament, ki naj bi bil 20. 3. 2020 v sejni sobi občine Tržič. 

Zaradi karantene in priporočil NIJZ je bil občinski otroški parlament odpovedan. Prav tako ni bil izveden 

Nacionalni otroški parlament, ki je bil predviden za 6. 4. 2020. 

  

mag. Sonja Sedej 
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6. Sodelovanje s starši 

 

RODITELJSKI SESTANKI 
 

Prvi roditeljski sestanek je bil izveden septembra. Nekateri razredi so imeli tudi 2. roditeljski sestanek,  in 

sicer pred odhodi na tabor, kjer so poudarjali pomen otrokove samostojnosti. 

Obisk staršev na roditeljskih sestankih je podoben vsakoletnemu povprečju. Več obiska zabeležijo na 

razredni stopnji. Več staršev se udeleži prvega roditeljskega sestanka, kjer razredniki predstavijo program 

dela v tekočem šolskem letu. Tudi udeležba na govorilnih urah je pri starših, katerih otroci so na razredni 

stopnji, višja kot na predmetni. Opazno je večje zanimanje staršev za prve govorilne ure in govorilne ure 

ob zaključku drugega ocenjevalnega obdobja.  

Govorilne ure so bile vsak drugi torek v mesecu,  razen septembra in junija. V času razglašene pandemije 

COVID19 od marca do junija so bile izvedene preko videokonferenčnega sistema.  

7. Poklicna orientacija  2019/2020 

 

Pripravil Mitja Žnidaršič 

 

Aktivnosti poklicne orientacije so potekale skozi vse leto s strani razrednikov, šolske svetovalne službe in  

Zavoda za zaposlovanje. Uporabljamo računalniški program Kam in kako, katerega je uporabilo kar nekaj 

devetošolcev, ki so bili še neodločeni glede svoje nadaljnje poti izobraževanja. Vsi, ki so uspešno končali 

osnovno šolo, so se vključili v nadaljnje šolanje. 

 

Do meseca februarja je bilo izvedenih več kot 30 individualnih govorilnih ur z učenci o njihovi poklicni poti. 

Prav tako sta bila opravljena 2 razgovora s starši in učenci 7. razredov ki sta letos zapustila šolo in se vpisala 

na program nižjega poklicnega izobraževanja. 

 

V mesecu januarju je bilo izvedeno tudi predavanje za starše in učence 9. razreda, kjer jim je bilo 

predstavljeno vse o vpisu v srednjo šolo, dobili so tudi informacije glede NPZ-jev in štipendij.  

 

Vpis v srednjo šolo je potekal na daljavo. Učenci so si doma natisnili prijavne obrazce, tisti ki niso imeli te 

možnosti smo jim jih poslali po pošti. Izpolnjene prijavnice so mi poslali v pregled preko elektronske pošte 

in po pregledu so jih poslali na srednje šole.  

 

Po povratku v šolo smo namenili še nekaj ur stanju pri vpisu in z vsemi pregledali kako kotirajo na šolah. 

Pri nekaterih smo ugotovili, da zaradi prevelikega števila vpisanih in premalo zbranih točk ne bodo uspešni 

pri vpisu in smo poiskali alternativne rešitve, ter so se prepisali na druge programe. 

 

 

 

  



 

115 
 

8. Delo z nadarjenimi učenci 

 

POROČILO O DELU Z NADARJENIMI UČENCI  
 

19. januarja 2020 je psihologinja Jana Artač testirala šest učencev s testom Ravenovih progresivnih matric 

in Torranceau-vim testom. Na teh testih so nadarjenost pokazali štirje učenci. 

  

V letošnjem šolskem letu je bilo na podlagi obeh meril (ocenjevalne lestvice in psihološko testiranje) vseh 

šest predlaganih učencev identificiranih kot nadarjeni učenec.  

  

Na šoli je bilo v letošnjem šolskem letu 29 nadarjenih učencev, nekateri od teh so sodelovali tudi na šolskih 

tekmovanjih in dosegli dobre rezultate. Ostala tekmovanja so bila zaradi corona virusa odpovedana. 

 

  

          Zapisala Klara Senica 
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POROČILO O KOORDINACIJI DELA Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI  
 

V šolskem letu 2019/20 je 31 otrok na naši šoli imelo Odločbo o usmeritvi, med šolskim letom se je eden 

prešolal na drugo šolo. Devet učencev z dodatno strokovno pomočjo je zaključilo osnovnošolsko 

obveznost.  

  

Število odločb glede na vrsto primanjkljaja po triadah: 

 

  

področje primanjkljaja I. triada II. triada III. triada skupaj 

otrok s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja 

/ 5 13 18 

dolgotrajno bolni / 2 4 6 

otrok z več motnjami / / 1 1 

govorno-jezikovne motnje / / 2 2 

gluhi in naglušni otroci / 1 / 1 

otroci s čustvenimi motnjami 1 / 1 2 

  

  

Za vse učence z odločbami so bili pripravljeni individualizirani programi dela, ki so jih izvajali učitelji in 

specialna pedagoga. 

 

  

Vso dokumentacijo hrani pedagoginja. 

 

          Zapisala Klara Senica 
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POROČILO O PROJEKTU PREHOD MLADIH NA OŠ BISTRICA 
  

Projekt je namenjen učencem v 8. in 9. razredu, ki imajo 

odločbo o usmeritvi,  in sicer: gluhi in naglušni,  z govorno-

jezikovnimi motnjami,  gibalno ovirani,  dolgotrajno bolni in 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,  za katere se 

ugotavlja, da bodo lahko imeli večje težave in ovire pri 

prehodu na trg dela.  

Cilj projekta je pridobivanje kompetenc teh učencev, 

spodbujanje socialne vključenosti, spodbujanje strokovnih delavcev v šoli in staršev za aktivacijo teh 

učencev, vzpostavljanje enotne mreže za prehod iz osnovne šole. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija. Traja od januarja 2018 do decembra 2021 pod 

vodstvom Nacionalnih projektnih partnerjev. Naša šola je pristopila v januarju 2019 in sodelujemo z 

Zavodom Jelša. V ta projekt je bil letos vključen le en učenec. 

 

 

                                                                                                                                                     Zapisala  Klara Senica 
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9. Svet staršev 

 

Svet staršev se je sestal dvakrat (24. 9. 2019 in 26. 5. 2020).  Predstavljeni so bili predstavniki staršev iz 

posameznega oddelka, izvoljeni so bili predsednica in namestnika predsednice v svetu staršev. 

Obravnavane vsebine so bile: 

➔ poročilo o realizaciji za šolsko leto 2018/2019, 

➔ seznanitev z LDN za šolsko leto 2019/2020, 

➔ predlogi, mnenja in pobude glede organizacije pouka v šolskem letu 2019/2020, 

➔ soglasje k predlogu seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021, 

➔ Informacije glede organizacije pouka v prihodnjem šolskem letu v luči COVID-19, realizacija 

dejavnosti in taborov, ki so bili načrtovani, med vrstniško nasilje in izbirni predmeti v podružnični 

šoli Kovor. 

 

10. Svet šole 

 

Svet zavoda se je sestal štirikrat ( 26. 9. 2019, 27. 2. 2020, 15. 6. 2020 in 18. 6. 2020). Korespondenčni 

sestanek je bil 18. 6. 2020. 

Obravnavane vsebine so bile: 

 poročilo o realizaciji za šolsko leto 2018/2019, 

 LDN za šolsko leto 2019/2020, 

 predlog in potrditev cenika 

 obravnava vzgojnega načrta in pobude za spremembe, 

 razrešitev ravnatelja in imenovanje vršilke dolžnosti ravnatelja, 

 verifikacija mandata člana Sveta zavoda, 

 volitve predsednika Sveta zavoda, 

 seznanitev s stanjem primopredaje, inšpekcijskim nadzorom in notranjo revizijo, 

 poslovno poročilo za leto 2019, 

 samoevalvacijsko poročilo 2018/2019 

 obravnava računovodskega poročila za leto 2019, 

 pregled finančnega načrta za leto 2020, 

 razvojni načrt, 

 ocenitev uspešnosti ravnatelja, 

 razpis za delovno mesto ravnatelja, 

 pregled pravočasnosti in popolnosti vlog za DM ravnatelja, 

 popravek cenika šolske prehrane in kritje primanjkljaja. 
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11. Delo strokovnih organov 

 

Učiteljski zbor se je sestajal tedensko. Sprejemal je operativne načrte za posamezni mesec, obravnaval 

poročila aktivov, komisij. Učitelji so dobili informacije o novostih v vzgoji in izobraževanju, o projektih in o 

spremembah letnega delovnega načrta.  

Razredniki so največ pozornosti namenili načrtovanju dela v oddelku, spoznavanju oddelka kot skupine in 

delovanju posameznikov  v tej skupini. 

Od marca do junija je delo potekalo tudi na daljavo. Skrbno smo spremljali smernice MIZŠ, ZRSŠ, NIJZ in 

izvajali ter organizirali pouk. Prilagajanj in sprememb je bilo veliko.  

 

Strokovni aktivi 
 

Strokovni aktivi so se sestajali na rednih srečanjih,  na razredni stopnji  pa so učitelji tudi sprotno načrtovali  

vzgojno-izobraževalno delo. 

Strokovni aktivi  predmetnih področjih so se ukvarjali z načrtovanjem dejavnosti (kulturni, naravoslovni, 

športni dnevi), organizirali so šolska, občinska in regijska tekmovanja.  

 

POROČILO O RAZDELITVI DONACIJSKIH SREDSTEV 
  

Člani komisije za razdelitev donacijskih sredstev, ki so jih na šolo posredovali iz Rdečega križa Tržič (akcija 

Drobtinica) smo se dogovorili da sredstva razdelimo med 11 učencev, glede na poznavanje družinske 

situacije oz. socialno-ekonomskega položaja družine. O namenski porabi sredstev iz te akcije obvestimo 

donatorja. 

 

      Zapisala ŠSD Klara Senica 

12. Izobraževanje strokovnih delavcev   

 

V šolskem letu 2019/20 so se izobraževanja udeležili vsi strokovni delavci na  različnih seminarjih iz 

evropskih strukturnih skladov. Za vse strokovne delavce je bil organiziran in izveden spletni seminar Varna 

raba interneta.   

 

Pedagoški delavci smo se izobraževali na študijskih skupinah. Nekaj učiteljic se je udeležilo tudi 

predstavitve učbenikov za devetletko in nekaj izobraževanj na lastno pobudo. 

 

S prehodom na elektronsko beleženje evidence delovnega časa je bilo na šoli izvedeno izobraževanje za 

vse strokovne delavce. 

 

Pri delu na daljavo pa še usmeritve v enotne platforme Cisco Webex Meetings (Video sobe) ter Xooltime 

spletne učilnice.  
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Strokovno izobraževanje v letu 2019/2020 
 

TJAŠA ŠVAB   

NAZIV ALI PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Promocija zdravja pri delu, pohod 
na Jošt 
Pravila šolskega reda 

Jošt,  
dr. Štefan Žun 
Ana Nina Jeger 

28.8.2019 

Mednarodna Oxford konferenca MK, Oxford center Ljubljana 6.12.2020 

Formativno spremljanje znanja, 
zaključek dvoletnega projekta; 
video srečanje 

Zavod RS za šolstvo, Lucija Rakovec, Nataša 
Potočnik 

23.6.2020 

Evidenca delovnega časa Jon Primožič, OŠ Bistrica 15.1.2020 

Pedagogika 1:1 Zavod A.M.Slomška Celo leto 

Bett London Excel, London 22.1.-24.1.2020 

 

MELITA UČAKAR   

NAZIV ALI PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Promocija zdravja pri delu, pohod 
na Jošt 
Pravila šolskega reda 

Jošt,  
dr. Štefan Žun 
Ana Nina Jeger 

28. 8. 2019 

Mednarodna Oxford konferenca MK, Oxford center Ljubljana 6.12.2020 
 

Evidenca delovnega časa Jon Primožič, OŠ Bistrica 15.1.2020 

Pedagogika 1:1 Zavod A.M.Slomška Celo leto 

Bett London Excel, London 22.1.-24.1.2020 
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mag. SONJA SEDEJ   

NAZIV ALI PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Študijske skupine za TJA Ljubljana, OŠ Fužine 27. 8. 2019 

Promocija zdravja pri delu, pohod 
na Jošt 
Pravila šolskega reda 

Jošt,  
dr. Štefan Žun 
Ana Nina Jeger 

28.8.2019 

MOOC – iz šole v splet Skupnost SIO Oktober – 
december 2019 

Varna raba interneta Skupnost SIO December 2020 

Evidenca delovnega časa Jon Primožič, OŠ Bistrica 15.1.2020 

 

 

MARIJA LIKOZAR 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Študijsko srečanje: razredni pouk Škofja Loka, mag. Renata 
Zupanc Grom 

26. 08. 2019 

Promocija zdravja – pohod na Jošta Jošt, dr. Štefan Žun 28. 08. 2019 

Vzgojni opomini Jošt, Ana Nina Jeger 28.  08.2019 

Delavnica: Govor v otroških gledaliških 
skupinah 

ZKO Tržič, Kulturni dom Križe; 

Tereza Gosar 

12. 10. 2019 

Sproščanje 
 

OŠ Bistrica;  

Simona Kiphut 

5. 11. 2019 

Delavnice: Stres OŠ Bistrica;  

Simona Kiphut 

14.11.2019 

21.11.2019 

26.11.2019 

12.12.2019 

Evidenca delovnega časa 
 

OŠ Bistrica 
Jon Primožič 

15. 01. 2020 
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JOŽEFA SEIFERT 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Študijsko srečanje: razredni pouk Škofja Loka, mag. Renata 
Zupanc Grom 

26. 08. 2019 

Promocija zdravja – pohod na Jošta Jošt, dr. Štefan Žun 28. 08. 2019 

Vzgojni opomini Jošt, Ana Nina Jeger 28.  08.2019 

Sproščanje 
 

OŠ Bistrica;  

Simona Kiphut 

05.11. 2019 

Delavnice: Stres OŠ Bistrica;  

Simona Kiphut 

 

14.11.2019 

21.11.2019 

26.11.2019 

12.12.2019 

 

 

SIMONA KRIŽAJ   

NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Študijska skupina za razredni pouk 

 

OŠ Ivana Groharja Škofja 

Loka 

26.8.2019 

Hišni red in vzgojni načrt 
 

Slovenj Gradec 27.8.2019 

   
Promocija zdravja pri delu PD na Joštu; dr. Štefan 

Žun, Nina Ana Jager 

28.8.2019 

Delavnica: Govor v otroških gledaliških skupinah ZKO Tržič, Kulturni dom 

Križe; Tereza Gosar 

12.10.2019 

Sproščanje OŠ Bistrica;  

Simona Kiphut 

5.11.2019 

Delavnice: Stres OŠ Bistrica; 

Simona Kiphut 

14.11.2019 

21.11.2019 

26.11.2019 

12.12.2019 

Kako razumeti otroka z ADHD? Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Lara Pirc 

26.11.2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica; Jon Primožič 15.1.2020 

Učitelj in avtoriteta Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Janja 

Zupančič 

23.1.2020 
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Gospodinjstvo za vsak dan 5-6 Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett;  

26.3.2020 

Kako ohraniti optimizem in znižati raven stresa? Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; dr. Kristijan 

Lešnik Musek 

26.3.2020 

Nevrološki vidiki poučevanja Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Helena Zajec 

8.4.2020 

2. skupno videokonferenčno srečanje učiteljev RP 

 

Zavod za šolstvo; 

mag. Lucija Rakovec 

15.4.2020 

Video srečanje za učitelje RP Zavod za šolstvo, 

svetovalke za RP 

22.4.2020 

Kaj lahko predam svojim otrokom in učencem? Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; dr. Kristijan 

Lešnik Musek 

23.4.2020 

Kako se naši možgani odzivajo na pandemijo? Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Katja Knez 

Steinbuch 

28.4.2020 

Orodja za pouk na daljavo in formativno spremljanje 
učencev 

Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Dejan 

Kramžar 

5.5.2020 

Orodja za pouk na daljavo in formativno spremljanje 
učencev: Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Dejan 

Kramžar 

12.5.2020 

Orodja za pouk na daljavo in formativno spremljanje 
učencev: GoFormative 

Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Dejan 

Kramžar 

19.5.2020 

Orodja za pouk na daljavo in formativno spremljanje 
učencev: LMS 

Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Dejan 

Kramžar 

26.5.2020 

Duševno zdravje otrok ob povratku v šole in v 
izobraževanju na daljavo 

Svetovalke za RP in mag. 

Cvetka Bizjak 

26.5.2020 

Spletna orodja za poučevanje in preverjanje znanja – 
Microsoft Teams 

Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett 

11.6.2020 

Spletna učna orodja za poučevanje in preverjanje znanja: 
Quizlet, Kahoot!, Liveworksheets 

Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Mateja Sulič 

Kuzma 

18.5.2020 

Komunikacija od daleč in od blizu Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Boštjan Romih 
14.5.2020 

Kako zmagati v vsaki krizi...in po njej? Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Branko Žunec 
18.6.2020 
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MARJETA VESTER   

NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Študijska skupina za razredni pouk 

 
 

OŠ Ivana Groharja Škofja 

Loka 

26.8.2019 

Promocija zdravja pri delu PD na Joštu; dr. Štefan Žun, 

Nina Ana Jager 

28.8.2019 

Sproščanje OŠ Bistrica;  

Simona Kiphut 

5.11.2019 

Delavnice: Stres OŠ Bistrica; 

Simona Kiphut 

14.11.2019 

21.11.2019 

26.11.2019 

12.12.2019 

Kaj lahko predam svojim otrokom in učencem? Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; dr. Kristijan 

Lešnik Musek 

23.4.2020 

Kako se naši možgani odzivajo na pandemijo? Spletni seminar Založbe 

Rokus Klett; Katja Knez 

Steinbuch 

28.4.2020 

 

 

 

TANJA KRALJ 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM  

Promocija zdravja pri delu 
 
Pravila šolskega reda 
 

Jošt nad 
Kranjem,  
dr. Štefan Žun 
Ana Nina Jeger 

28.8.2019 
 

Evidenca delovnega časa 
 

OŠ Bistrica 
Jon Primožič 

15. 1. 2020 
 

Delavnice: Stres 

 

OŠ Bistrica; 

Simona Kiphut 

 

12.11.2019 

19.11.2019 

26.11.2019 

3.12.2019 

Sproščanje OŠ Bistrica;  

Simona Kiphut 

5.11.2019 
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MARIJA BOHINJEC 

NAZIV ALI PODROČJE IZVAJALEC 
KRAJ 

DATUM 
REALIZACIJE 

Promocija zdravja pri delu 

Pravila šolskega reda 

Dr. Štefan Žun, Ana Nina 

Jeger 

Jošt nad Kranjem 

28. 8. 2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 
Jon Primožič 

 

 

15 . 1. 2020 

Delavnica: Govor v otroških gledaliških skupinah Križe 
ZKO Tržič, Tereza Gosar 

12. 10. 2019 

Delavnice: Stres OŠ Bistrica 
Simona Kiphut 

 

12. 11. 2019 
19. 11. 2019 
26. 11. 2019 

3.12.2019 

Študijska skupina za razredni pouk 

 

Lesce 

ZRSŠ 

22. 8. 2019 

Študijska skupina tuji jeziki Novo Mesto 

ZRSŠ 

23.8.2019 

 

 

MONIKA GOLMAJER 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Promocija zdravja pri delu 
 
Pravila šolskega reda 

Jošt nad Kranjem,  
dr. Štefan Žun 
Ana Nina Jeger 

28.8.2019 

Trajnostna mobilnost OŠ Brezovica 

Ljubljana 

26. - 27.8.2019 

Študijska skupina OŠ Antona Tomaža Linharta, 
Lesce 

22. 8. 2019 

MOOC – Iz šole v splet Arnes – delo na daljavo 13.11. - 18. 12. 2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 
Jon Primožič 

15. 1. 2020 
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ALENKA KRMAVNER 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM REALIZACIJE 

Študijsko srečanje: razredni pouk Škofja Loka 

Mag. Renata Zupanc Grom 
26. 8. 2019 

Promocija zdravja – pohod na Jošt Jošt 

dr. Štefan Žun, ravnatelj 
28. 8. 2019 

Vzgojni opomini Jošt 

Ana Nina Jeger 
28. 8. 2019 

Mednarodni simpozij: KO UČIM GRADIM Strahinj 

Biotehniški center Naklo 
4. 10. 2019 

Evidenca delovnega časa  OŠ Bistrica  

Jon Primožič 
15. 1. 2020 

Projekt Pogum OŠ Franceta Prešerna v Kranju 

Tatjana Krapše, dr. Nataša 
Potočnik 

27. 2. 2020 

 

 

SANJA VOGLAR 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM  

Promocija zdravja 

Pravila šolskega reda 

Jošt nad Kranjem,  

dr. Štefan Žun 

Ana Nina Jeger 

 

28. avgust 2019 

Srečanje FS OŠ Bistrica 

Lucija Rakovec 

7. november 2019 

Regijsko srečanje FS (video soba) 

Nataša Potočnik 

23.  junij 2020 

 

IRENA JAPELJ   

NAZIV IN PODROČJE KRAJ,IZVAJALEC DATUM 

Promocija zdravja Jošt nad Kranjem 
Dr. Štefan Žun 

28. avgust 2019 

Pravila šolskega reda Jošt nad Kranjem 
Ana Nina Jeger 

28. Avgust 2019 

Sproščanje OŠ Bistrica 
Simona Kiphut 

5.november 2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 
Jon Primožič 

15.januar 2020 
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BETKA BITEŽNIK   

NAZIV IN PODROČJE KRAJ,IZVAJALEC DATUM 

Promocija zdravja pri delu 
 

Jošt nad Kranjem 
dr. Štefan Žun 

28.8.2019 

Pravila šolskega reda Jošt nad Kranjem 
Ana Nina Jeger 

28.8.2019 

Webunar:Učna orodja: Quizlet, Kahoot!, Liverworksheets Mateja Sukić 
Kuzma 

18.5.2020 

 

MITJA ŽNIDARŠIČ 

NAZIV ALI PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM  

SLOfit (športno vzgojni karton) Ljubljana, FŠ (Gregor 
Jurak) 

28.8.2019 

Evidenca delovnega časa Bistrica, Jon Primožič 15.1.2020 

 

 

EVA KURALT 

NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM  

Študijska skupina za razredni pouk OŠ Ivana Groharja Škofja 

Loka 

Zavod za šolstvo 

26. 8. 2019 

Promocija zdravja pri delu – pohod na Sv. 

Jošta nad Kranjem 

Predavanje: Pomen pravil šolskega reda 

Sv. Jošt nad Kranjem 

dr. Štefan Žun 
dr. Nina Ana Jager 

28. 8. 2019 

Govor v otroških gledaliških skupinah Križe; ZKO Tržič 

Tereza Gosar 

12. 10. 2019 

Tehnike sproščanja ZD Kranj 
Maruša Pfajfar 

13. 11. 2019 

Kako pomagati otrokom z ADHD Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

Lara Pirc 

26. 11. 2019 
 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 

Jon Primožič 

               15. 1. 2020 

Učitelj in avtoriteta Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

prof. Janja Zupančič 

23. 1. 2020 
 

Novosti Lili in Bine Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

12. 3. 2020 

Kako ohraniti optimizem in znižati raven 

stresa? 

Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

dr. Kristijan Musek Lešnjak 

26. 3. 2020 

Ustvarjalno in aktivno poučevanje z 

didaktičnimi pripomočki: Modri vrtiljak 1 

Spletni seminar; Modrijan 

izobraževanje 

2.4. 2020 
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2. skupno videokonferenčno srečanje 

učiteljev RP 

Zavod za šolstvo 

Mag. Lucija Rakovec 

15. 4. 2020 

Nevrološki vidiki poučevanja Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

Helena Zajec 

8.4. 2020 

Kaj lahko predam svojim otrokom in 

učencem: radovednost, vztrajnost, 

odgovornost 

Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

dr. Kristijan Musek Lešnjak 

23. 4. 2020 

Sklop spletnih seminarjev: Orodja za pouk 

na daljavo in formativno spremljanje 

učencev; Preverjanje in ocenjevanje; Go 

Formative; LMS 

Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

Dejan Kremžar 

6.5. 2020, 12. 5. 2020, 

19. 5. 2020, 26. 5. 2020 

Z učimte.com in učimse.com Založba MK 

Hema Vasle in Matjaž 

Pintarič 

8.5. 2020 

Komunikacija od daleč in od blizu 

 

Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

Boštjan Romih 

14. 5. 2020 

Spletna učna orodja za poučevanje in 

preverjanje znanja 

Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

Mateja Sukič Kuzma 

18. 5. 2020 

 

 

 
KLARA SENICA 

  

NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM  

Promocija zdravja pri delu – pohod na 
Jošt 

Zelenica 
dr. Štefan Žun 

28. 08. 2019 

Pomen pravil šolskega reda Jošt, dr. Ana Nina 

Jäger 

28. 08. 2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 
Jon Primožič 

15. 1. 2019 

Študijska skupina za ŠSD OŠ Lesce 
Zavod za šolstvo 

7. 10. 2019 

Spletno nasilje CSD Tržič 

Timsko srečanje 

21.11.2019 

Videokonferenčno srečanje ŠSD ZRSŠ 

 

17.4. 2020 
 

Aktiv ŠSD Tržiča 
 

OŠ Križe, Tržič 
 

16.10.,27.11.,17.12. 2019, 
26.2.2020 
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MATEJA JAZBEC 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Študijska skupina za razredni pouk OŠ Ivana Groharja Škofja Loka 
Zavod za šolstvo 

26.8.2019 

Promocija zdravja pri delu – pohod na Sv. 
Jošta nad Kranjem 

Sv. Jošt nad Kranjem 

dr. Štefan Žun 
dr. Ana Nina Jager 

28.8.2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 

Jon Primožič 

15. 1. 2020 

Učitelj in avtoriteta 
 

Spletni seminar založbe Rokus Klett 

prof. Janja Zupančič 

23.1.2020 

Kako ohraniti optimizem in znižati raven 

stresa? 

Spletni seminar založbe Rokus Klett 

dr. Kristijan Musek Lešnjak 

26.3.2020 

Kaj lahko predam svojim otrokom in 

učencem: radovednost, vztrajnost, 

odgovornost 

Spletni seminar založbe Rokus Klett 

dr. Kristijan Musek Lešnjak 

23.4.2020 

Komunikacija od daleč in od blizu Spletni seminar založbe Rokus Klett 

Boštjan Romih 

14.5.2020 

Spletna učna orodja za poučevanje in 

preverjanje znanja 

Spletni seminar založbe Rokus Klett 

Mateja Sukič Kuzma 

18.5.2020 

Opisno ocenjevanje v 1. in 2. razredu v 
izobraževanju na daljavo in po povratku v 
šole 

Spletni seminar založbe Rokus Klett 
Leonida Novak 

27.5.2020 

Didaktične igre in kvizi pri poučevanju na 
daljavo 

Spletni seminar založbe Rokus Klett 3.6.2020 

Spletna učna orodja za poučevanje in 
preverjanje znanja: Spletna učilnica Google 

Spletni seminar založbe Rokus Klett 
Irena Rimc Voglar 

4.6.2020 

Kako interaktivna tabla/zaslon učitelju olajša 
poučevanje na daljavo 

Spletni seminar založbe Rokus Klett 9.6.2020 

Orodja na pouk na daljavo – MS TEAMS Spletni seminar založbe Rokus Klett 
Suzana Plemenitaš, Mateja Pintar, 
Mateja Frece 

11.6.2020 
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    JANJA ŠMEJC 
NAZIV  ALI  PODROČJE Kraj  IZVAJALEC DATUM  

Promocija zdravja 
Pravila šolskega reda 

Jošt nad 
Kranjem 

dr.Štefan Žun 
Ana Nina Jeger 

28. 8 2018 

 
Študijska skupina za RP 
 
 
Spoprijemanje s stresom 
 
 
 
 
Evidenca delovnega časa 

 
Škofja 
Loka 
 
OŠ Bistrica 
 
 
 
OŠ Bistrica 
 

 
Svetovalci ZRSŠ 
 
 
Simona Kiphut 
 
 
 
 
Jon Primožič 
 
 
 
 
 

 
26. 8. 2019 
 
 
12. 11. 2019 
19. 11.2019 
28.11.2019 
3.12.2019 
19. 1. 2020 
 

 

 

 

 

PETRA SMOLEJ   

NAZIV ali PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Študijska skupina za LUM Štanjel, Natalija Kocijančič,  
Primož Krašna 

28. 8. 2019 

Evidenca delovnega časa     OŠ Bistrica, Jon Primožič 
 

15 . 1. 2020 
 

Tehnike sproščanja in spoprijemanje 
s stresom (predavanje, delavnice) 

 

OŠ Bistrica,  
Simona Kiphut (ZDTržič) 

 
 

5.11.2019  
14.11.2019  
21.11.2019  
26.11.2019  
3.12.2019 
 

Videokonferenčno srečanje učiteljev 
Rap - GZDP 

Zavod za šolstvo, dr. Nataša 
Potočnik 

22.6.2020 
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ANA  MRGOLE                                                                                                                                   

Promocija zdravja na delovnem 
mestu 
 
Pravila šolskega reda 
 

Jošt nad Kranjem,  
dr. Štefan Žun 
Ana Nina Jeger 

28.8.2019 
 

Evidenca delovnega časa 
 

OŠ Bistrica 
Jon Primožič 

15. 1. 2020 
 

Delavnice: Stres 

 

OŠ Bistrica; 

Simona Kiphut 

 

12.11.2019 

19.11.2019 

26.11.2019 

3.12.2019 

Sproščanje OŠ Bistrica;  

Simona Kiphut 

5.11.2019 
 

Posvet pomočnikov ravnatelja Portorož, ŠR 3. in  4. marec 2020 

 

 

METKA KAVČIČ   

NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Promocija zdravja pri delu,  
pohod na Jošta pri Kranju 

Jošt pri Kranju 
dr. Štefan Žun 

28. 8. 2019 

Pravila šolskega reda Jošt pri Kranju 
Ana Nina Jeger 

28. 8. 2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 
Jon Primožič 

15. 1. 2020 

Kako ohraniti optimizem in znižati raven stresa Spletni seminar Založbe Rokus Klett 
dr. Kristijan Lešnik Musek 

26. 3. 2020 

Kako se naši možgani odzivajo na pandemijo Spletni seminar Založbe Rokus Klett 

Katja Knez Steinbuch 

28. 4. 2020 

Prvo skupno videokonferenčno  srečanje 
knjižničarjev 

Zavod RS za šolstvo 

Romana Fekonja 

april 2020 

Drugo skupno videokonferenčno srečanje 
knjižničarjev 

Zavod RS za šolstvo 

Romana Fekonja 

12. 5.  2020 

Vpis serijskih publikacij v sistem Cobiss Aktiv knjižničark 19. 5. 2020 

 

 

Marija Pogačnik Dolenc   

NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Študijska skupina za slovenščino 

 

Gimnazija Franceta Prešerna, Zavod 

za šolstvo 

27. 8. 2019 

Promocija zdravja pri delu 
 

PD na Joštu, 
dr. Štefan Žun, Nina Ana Jager 

28. 8. 2019 
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MARIJANA Z. ŠLIBAR 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Študijska skupina KEM-BIO-NAR Kranj 26.8.2019 

Promocija zdravja pri delu 
Pravila šolskega reda 

PD sv. Jošt, dr. Štefan Žun, 
Nina Ana Jagr 

28.8.2019 

Sestanek vodij timov mreže Zdravih šol NIJZS Kranj, Marija Ješe 28. 11.2019 

Video konferenčno srečanje učiteljev 
kemije- pouk na daljavo 

ZRSS- Andreja Bačnik, 
svetovalka za kemijo 

19.3.2020, 16.4. 2020 

Srečanje Formativno spremljanje OŠ Bistrica/ Lucija Rakovec 7.11.2019 

Regijsko srečanje Formativno 
spremljanje preko videokonference 

Zavod za šolstvo/območna 
enota Kranj /Nataša Potočnik 

23.6.2020 

Evidenca delovnega časa  OŠ Bistrica, Jon Primožič 15.1.2020 

   

 

mag. IRMA KOVAČ 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Študijska skupina GEO in DKE Ljubljana, OŠ Črnuče 27.8.2019 

Promocija zdravja pri delu PD sv. Jošt, dr. Štefan Žun, 
Nina Ana Jagr 

28.8.2019 

Mednarodni simpozij KO UČIM, GRADIM BTC Naklo 4.10. 2019 

Srečanje koordinatorjev raziskovalnih 
aktivov 

BTC Naklo 
 

14.11.2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica,  Jon Primožič 15.1.2020 

Pedagogika 1:1 Gimnazija A. M. Slomška 
Maribor 

celo leto 

Videokonferenčno srečanje učiteljev 
Rap - GZDP 

Zavod za šolstvo, dr. Nataša 
Potočnik 

22.6.2020 
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dr. MAJDA FIKSL                                                                                                                                       

1. Študijske skupine za TIT in MAT, Prenova učnih načrtov, OŠ F.P.Kranj, 27.8.2019 (8ur). 
2. Pomen pravil šolskega reda, dr. Nina Ana Jager, Jošt, 28.8.2019 (2uri). 

 

 

DUŠAN MARKIČ                                                                                                                                      

1. Študijske skupine za TIT in MAT, Prenova učnih načrtov, OŠ F.P.Kranj, 27.8.2019 (8ur). 
2. Pomen pravil šolskega reda, dr. Nina Ana Jager, Jošt, 28.8.2019 (2uri). 

 

                                                                                                                                                               

MIHAEL ZALETEL 

1. Usposabljanje na ŠS za OŠ, naravoslovni predmeti in matematika, svetovalci za matematiko in fiziko, 

OŠ Brezovica, 23. 8. 2018 

2. Promocija zdravja na delovnem mestu v OŠ Bistrica(analiza ankete) in ureditev delovnega časa 

učiteljev, Dr. Štefan Žun, ravnatelj, OŠ Bistrica, 24. 8. 2018 

3. Munera 3, Dina Pintarič, OŠ Bistrica, 15. 1. – 19. 3. 2019 

4. Nacionalno preverjanje znanja iz matematike (moderacija), člani predmetne komisije za matematiko, 

Ljubljana, 14. 5. 2019 

 

 

  Tatjana Lah   

Svetovanje OŠ Bistrica; Mateja Sirnik, Jaka 

banko, Zavod za šolstvo, Kranj 

2.7. 2019 

Promocija zdravja pri delu PD na Joštu; dr. Štefan Žun, Nina 

Ana Jager 

28.8.2019 

1. videokonferenčnega srečanja 

učiteljev matematike 

 

Svetovalke za matematiko 

Jerneja Bone 

Višja svetovalka 

 

16. 4. 2020 

2. videokonferenčnega srečanja 

učiteljev matematike 

Svetovalke za matematiko 

Jerneja Bone 

Višja svetovalka 

23. 4. 2020, 
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Tjaša Belehar 
NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Promocija zdravja pri delu, pohod na Jošta pri Kranju Jošt pri Kranju 

dr. Štefan Žun 
28. 8. 2019 

Pravila šolskega reda Jošt pri Kranju 
Ana Nina Jeger 

28. 8. 2019 

Kako ohraniti optimizem in znižati raven stresa? Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

dr. Kristijan Musek 

Lešnjak 

26.3. 2020 

Kaj lahko predam svojim otrokom in učencem: 

radovednost, vztrajnost, odgovornost 

Spletni seminar založbe 

Rokus Klett 

dr. Kristijan Musek 

Lešnjak 

23.4. 2020 

Učitelj in avtoriteta Založba Rokus 

Prof. Janja Zupančič 

31.1. 2019 

 

 

 

 

Jožica Ropoša 
NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Promocija zdravja pri delu, pohod na Jošta pri Kranju 
 

Jošt pri Kranju 
dr. Štefan Žun 

28.8.2019 

Pravila šolskega reda 
 

Jošt pri Kranju 
Ana Nina Jeger 

28.8.2019 

   
Tehnike sproščanja OŠ Bistrica;  

Simona Kihput 
5.11.2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 
Jon Primožič 

15.1.2020 

 

Katja Ropoša 
NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Promocija zdravja pri delu, pohod na Jošta pri Kranju 
 

Jošt pri Kranju 
dr. Štefan Žun 

28.8.2019 

   
Pravila šolskega reda Jošt pri Kranju 

Ana Nina Jeger 
28.8.2019 

Tehnike sproščanja OŠ Bistrica; 
Simona Kihput 

5.11.2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 

Jon Primožič 

15.1.2020 
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Breda Jurkovič 
NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Pomen pravil šolskega reda Sv. Jošt 

Dr. Nina Ana Jager 

28.8.2019 

Promocija zdravja pri delu  
 

Sv.Jošt 

dr. Štefan Žun 

28.8.2019 

   
Tehnike sproščanja OŠ Bistrica;  

Simona Kihput 
5.11;12.11 

2019 

Soočanje s stresom OŠ Bistrica;  
Simona Kihput 

19.11; 26.11 
2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica 

Jon Primožič 

15.1.2020 

 

Nataša Bergant 

1. Promocija zdravja pri delu. Pohod na Jošt, 28.8. 2019 (dr. Štefan Žun) 
2. Pravila šolskega reda, 28.8. 2019 (Ana Nina Jeger) 
3. Evidenca delovnega časa, 15.1. 2020 (Jon Primožič)   

 

 

SILVIA ŠLIBAR   

NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Študijsko srečanje za skupino ŠPORT  
 
 

Postojna 28.8.2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica;  
Jon Primožič 

15.1.2020 

   
Tehnike sproščanja in spoprijemanje s stresom 
(predavanje, delavnice) 

OŠ Bistrica; 

ZD Tržič; Simona Kiphut 

5.11.2019 
14.11.2019 
21.11.2019 
26.11.2019 
3.12.2019 

Videokonferenčno srečanje (športni pedagogi) Zavod za šolstvo; Špela Bergoč 15.4.2020 

 

Mirjana Kravcar 

Promocija zdravja pri delu: 
pohod na Jošt, 
pravila šolskega reda 

Jošt,  
dr. Štefan Žun 
Ana Nina Jeger 

28.8.2019 

 

Peter Jurkovič   

NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Promocija zdravja pri delu 
 

PD na Joštu, 
dr. Štefan Žun, Nina Ana Jager 

28. 8. 2019 
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Mag. Manca Kokalj Vernig   

NAZIV  ALI  PODROČJE  KRAJ, IZVAJALEC DATUM 
Predavanje Pomen pravil šolskega reda Kranj, dr. Nina Ana Jager 28.8.2019 

Tehnike sproščanja 
 

OŠ Bistrica,  
Simona Kihput 

5.11.2019 
   

Spoprijemanje s stresom OŠ Bistrica,  
Simona Kihput 

12., 19., 26. 
november 
2019 

Webnar Rokus: Kako ohraniti optimizem Od doma na daljavo, dr. Kristijan 
Musek Lešnik 
 

2.4.2020 

Webinar Rokus:  Kaj lahko predam svojim 
otrokom in učencem: RADOVEDNOST, 
VZTRAJNOST, ODGOVORNOST 
 

Od doma na daljavo, 

dr. Kristijan Musek Lešnik 

23.4.2020 

Webinar Rokus: Orodja za pouk na daljavo in 
formativno spremljanje učencev. 
 

Od doma na daljavo, 

Dejan Kramžar 

 

5.5.2020 

Projekt Pogum- regijsko srečanje Vipava, Zavod za šolstvo 25.10.2019 

Projekt Pogum OŠ Franceta Prešerna v Kranju  

Tatjana Krapše, dr. Nataša Potočnik 

27. 2. 2020 

Projekt Pogum Od doma na daljavo, dr. Nataša 

Potočnik 

18.6.2020 

Razlagamo.si kot skupna točka za izobraževanje 

na daljavo 

Maribor, Fakukteta za naravoslovje 

in matematiko, Pedagoška fakulteta 

in Filozofska fakulteta Univerze v 

Mariboru 

3.7.2020 

Trajnostna 

mobilnost 

  

 

Od doma na daljavo, 

Konzorcij partnerjev 

12.3.2020 

 

 

Mateja Žnidaršič 

NAZIV  ALI  PODROČJE KRAJ, IZVAJALEC DATUM 

Študijsko srečanje - zgodovina: 
Avtentično učenje zgodovine 

OŠ Antona Globočnika 
Postojna, ZRSŠ 

26. 8. 2019 

Študijsko srečanje - nemščina: 

Načrtovanje pouka s sodobnimi učnimi 

pristopi 

OŠ Nove Fužine, ZRSŠ 27. 8.2019 
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Promocija zdravja pri delu 
Pravila šolskega reda 

Dom na Joštu, dr. Štefan Žun 
Dom na Joštu, dr. Nina Ana 
Jäger 

28. 8. 2019 

Stipendiatentreffen Goethe-Institut Ljubljana, mag. 
Katja Bradač 

12. 9. 2019 

Tehnike sproščanja OŠ Bistrica, Simona Kiphut, 
dipl. m. s. 

5. 11. 2019 
 

XXVI. mednarodno zborovanje učiteljev 
nemščine: Binnendifferenzierung und 
tierisch kreatives Schreiben im 
modernen DaF-Unterricht 

Rimske toplice, SDUNJ in 
Goethe-Institut Ljubljana 

15. - 16. 11. 2019 

Spoprijemanje s stresom OŠ Bistrica, Simona Kiphut, 
dipl. m. s. 

12. 11. 2019, 19. 11. 2019, 
26. 11.2019, 3. 12. 2019 

Evidenca delovnega časa OŠ Bistrica,  Jon Primožič 
 

15. 1. 2020 

Zakaj so naši možgani tako težko 
pozitivni 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 
Sara Isaković 

4. 3. 2020 

 

 

 

Andreja Kosec      

NAZIV  ALI  PODROČJE   KRAJ, IZVAJALEC  DATUM  

Študijska skupina za slovenski 
jezik   
  

GFP Kranj  27. 8. 2019  

Promocija zdravja pri delu  PD na Joštu; dr. Štefan Žun, Nina 
Ana Jager  

28. 8. 2019  

Delavnice Stres na delovnem 
mestu 

OŠ Bistrica;  
Simona Kiphut  

12. 11. 2019  
19. 11. 2019  
26. 11. 2019  

Didaktika književnosti  Spletni seminar Založbe Rokus 
Klett; dr. Boža Krakar Vogel  

13. 5. 2020  

Kako ohraniti optimizem in 
znižati raven stresa?  

Spletni seminar Založbe Rokus 
Klett; dr. Kristijan Lešnik Musek  

26. 3. 2020  

Kaj lahko predam svojim 

otrokom in učencem?  

Spletni seminar Založbe Rokus 
Klett; dr. Kristijan Lešnik Musek  

23. 4. 2020  

Komunikacija od daleč in od 
blizu  

Spletni seminar Založbe Rokus 
Klett; Boštjan Romih  

14. 5. 2020  

Kako zmagati v vsaki krizi...in po 
njej?  

Spletni seminar Založbe Rokus 
Klett; Branko Žunec  

18. 6. 2020  
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13. Spremljanje pedagoškega dela 
 

S 1.11.2019 ob prevzemu funkcije v.d. ravnatelja je bilo večino hospitacij opravljenih pri strokovnih 

sodelavcih, ki so v šolo vstopili kot nadomestni učitelji, ali pa kot mladi učitelji – prva zaposlitev.  

 

Od marca do junija je potekal pouk na daljavo. S hospitacijami nadaljujem v novem šolskem letu. Izvajala 

jih bom v vseh triadah, čisto pri vsakem strokovnem delavcu. Poudarek bo na inovativnih učnih okoljih.  

 

Spremljala sem delo v oddelkih podaljšanega bivanja. 
 

 Dina Pintarič 

14. Pogoji za uresničevanje programa 

 

Materialni pogoji  
 

Prostorske možnosti za delo so bile zelo dobre, vsak oddelek ima svojo matično učilnico razen oddelkov 

podaljšanega bivanja. V naših prostorih gostuje tudi en oddelek vrtca. Šolo vseskozi obnavljamo in se 

trudimo za nakup boljše, modernejše opreme, ki nam jo ponuja trg. V šolskem letu 2019/20 smo pridobili 

za 14.125,04 € opreme in učil: 

 

učila in oprema € 

projektor BENQ 2x 1.927,60 

računalnik Dell Optiplex 3070 Intel 5x 3.129,30 

prenosnik HP 450 G6 988,20 

voziček dvojni s pladnji 372,71 

kalkulator Olympia CPD 5212 148,83 

večfunkcijska naprava HP OFFICE JET PRO 7740 324,52 

monitor DELL 7x 1.431,98 

Apple iPad 32 GB 15x 5.212,80 

sesalnik Kärcher WD6 216,43 

DI manjše vrednosti (posoda za gospodinjstvo, glasbila, zvočniki) 372,67 

 

V šolskem letu 2019/20 smo namenili 36.716,67 € za vzdrževanje in obnovo opreme in objektov. 

 

vzdrževanje in obnova objektov in naprav € 

obnova fizikalne učilnice 17.113,81 

sanacija moške garderob v telovadnici 14.390,89 

popravilo zunanje ograje PŠ Kovor 863,76 

manjša vzdrževalna dela 4.348,21 

 

Pripravila računovodkinja Karmen Stritih 
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15. Šolska knjižnica 2019/20 
 

Knjižnično gradivo 
 

Prednostna naloga, h kateri smo pristopili v šolskem letu 2017/18 in še traja,  je vključitev šolske knjižnice 

v sistem COBISS.SI. 
 

Naša knjižnica je k temu pristopila  11. 10. 2017, prenos gradiva iz knjižničnega sistema WinKnj  v knjižnični 

sistem Cobiss pa poteka ročno, brez konverzije. 

 

Do 30. 6. 2020  je bilo v knjižnični sistem Cobiss vključenih 15 394 enot knjižničnega gradiva, in sicer knjige, 

glasbene in ostale zgoščenke ter DVD-eji v skupni vrednosti 90 970,44 EUR.  

V šolskem letu 2019/20 sem v Cobiss prenašala predvsem knjige za angleško bralno značko (obsežen fond 

nekaj čez tisoč enot)  in pa seveda vpisovala novo gradivo. 

Tako je v sistem Cobiss  v celoti vključeno vse gradivo v osrednjem knjižničnem prostoru ter iz šolskih 

kabinetov razredne in predmetne stopnje. Ostaja še gradivo, ki je locirano  v kabinetu knjižnice,  in 

knjižnično  gradivo na PŠ Kovor, ki pa ga je malo. Pri  vsaki posamezni enoti iz knjižničnega kabineta  se je 

pred prenosom  v Cobiss  smiselno najprej odločiti, ali je  še primerna za vpis ali jo je bolje odpisati. 

 

Od sredine marca do sredine maja  vnos gradiva iz znanih vzrokov (SARS-Cov-2)  ni potekal.   

 

V šolskem letu 2019/20 smo kupili  tudi 61 naslovov (108 enot) novega knjižničnega gradiva v skupni 

vrednosti 1 353,92 EUR.  Kupovali smo predvsem leposlovje za tretjo triado, saj želimo spodbuditi k branju 

še posebej učence te stopnje. 

V dar smo dobili  10 enot gradiva. Dogovorjena vrednost  ene darovane enote je 1,00 EUR. 

 

Gradivo, ki je že zastarelo ali dotrajano, sem odpisala, in sicer 268 enot v skupni vrednosti 358,35 EUR. Pri 

tem sledim smernicam , ki veljajo za prenos oziroma odpis v sistemu Cobiss. 

 

 

Obisk in izposoja v šolski knjižnici 
 
Spodbujanje k branju je vsekakor prednostna naloga, k temu pa skušam pritegniti tudi ostale zaposlene na 

šoli, predvsem slovenistke  in učiteljice razrednega pouka. 

 

V šolskem letu 2019/20 so učenci, učitelji in drugi delavci šole  knjižnico obiskali   6 538-krat in  si  izposodili 

9 479 enot knjižnega in drugega gradiva,  všteta  je tudi izposoja učbenikov in drugega učbeniškega gradiva. 

Ogled in prebiranje gradiva v šolski čitalnici nista posebej evidentirana. 

 

Iz znanega razloga izposoja od  13. marca ni potekala,  konec maja oziroma v začetku junija pa zgolj v 

zmanjšanem obsegu. 
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Glede števila obiskov in števila izposojenih enot gradiva lahko pohvalim, kot že kar nekaj let doslej,   

predvsem učence prve,  le delno tudi druge triade,  ter učence iz PŠ Kovor. Vsi učenci prve triade so si 

knjige izposojali redno prav vsak teden, na izposojo so prihajali določen dan v tednu, prvošolci vedno v 

spremstvu učiteljice. Vse manj pa berejo učenci zadnjega triletja, kjer  se branje pri precejšnjem številu 

učencev skrči na obvezno domače branje in morda še na angleško bralno značko. 

 

Učenci predmetne stopnje so se zadrževali v knjižnici v času po pouku. Izposojali so si knjige, pregledovali 

so strokovno gradivo in revije, se igrali družabne igre in se pogovarjali. Nekateri pa so prihajali zgolj zaradi 

treh računalnikov, ki so namenjeni učencem. 

 

Knjižnična vzgoja 
 
Razredna stopnja: 

➔ 1. razred: seznanjanje s knjižnico, pravljica, 

➔ 2. razred: knjižnična pravila, postavitev slikanic, umetna pravljica, 

➔ 3. razred: postavitev C, umetna pravljica, 

➔ 4. razred: postavitev C, P, M in UDK, seznanitev s COBISSOM, 

➔ 5. razred: COBISS, priročniki. 

 

Predmetna stopnja: 

  8. razred :  COBISS (osnovno in izbirno iskanje), spletni portali Biblos,  Fran in Amebis         Besana, 

vpis  v Mojo knjižnico   (v okviru kulturnega dne 8. razreda). 

 

 

Učenci 9. razreda so se seznanili  z osnovnim in izbirnim iskanjem v Cobissu, za 6. in 7. razred pa iz 

znanega razloga to ni bilo izvedeno.                

 

 

Projektni teden in pravljične ure 
 

Tudi v tem  šolskem letu sem  za  spodbudo  k boljšemu branju izvedla projektni teden za učence od 1. do 

4. razreda in učence PŠ Kovor, in sicer: 

 Ob kulturnem prazniku.              

 

Projektni teden 

 Hop v pravljico,  vezan na mednarodni dan otroških knjig in rojstni dan H. Ch. Andersena,  

iz znanega razloga v aprilu ni bil izveden. 

 

Pravljične ure  so bile izvedene  v maju in juniju 2020 za vse učence od 1. do 3. razreda in PŠ Kovor,  enkrat  

na teden za vsak razred kot nadomestilo, ker je bila iz znanega razloga izposoja  gradiva v knjižnici omejena. 
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Šolski učbeniški sklad 2019/20 
Učbeniški sklad  
Iz šolskega učbeniškega sklada so si izposodili učbenike prav vsi učenci.  

Učenci prvega razreda učbenikov nimajo. 

 

V šolskem letu 2019/20 smo kupili nove učbenike v skupni vrednosti 8 064,98  EUR.  Vse stroške nakupa 

nam je pokrilo  Ministrstvo  za šolstvo in šport. V ta znesek so kot evidentirano učno gradivo všteti  tudi 

stroški nakupa delovnih  zvezkov za učence prvega, drugega in tretjega razreda v znesku 3 494,27 EUR.  

 

Smernice Ministrstva za šolstvo in šport   smo  upoštevali tudi pri menjavi učbenikov. 

Precej sredstev  smo namenili za zamenjavo obrabljenih učbenikov, dokupili smo učbenike, kjer je bilo 

večje število učencev, in zamenjali sledeče učbenike: 

 angleščino za 6 razred, 

 biologijo za 8. razred in  

 biologijo  za 9. razred ter  

 tehniko za 6., 7. in 8. razred (po 40 izvodov na oddelek). 

 

Zaradi izrabljenosti  učbenikov  bo do pričetka šolskega leta  potrebno zamenjati  še polovico učbenikov za 

angleščino  za 7. in 8. razred. Učbeniki so že naročeni, in to v skupnem znesku  991,80 EUR. 

 

Na dan 30. 6. 2020 je v učbeniškem skladu  3 697  učbenikov v skupni vrednosti 50 382, 38  EUR, vendar je 

to trenutno stanje, saj je do pričetka novega šolskega leta potrebno opraviti še odpis izločenih učbenikov  

za angleščino 6. raz., delno tudi  za 7. in 8. razred, biologijo za 8. in 9. razred ter tehniko. 

 

 

 

 Skrbnica učbeniškega sklada in 

                                                                                                       knjižničarka Metka Kavčič  

 16. Kadrovska zasedba 

 

Delovna mesta učiteljev in drugih pedagoških delavcev so večinoma ustrezno strokovno zasedena.  

V šolskem letu 2019/2020 so imeli ustrezno izobrazbo vsi zaposleni na OŠ Bistrica.  

 

Zaradi daljših bolniških odsotnosti so za določen čas poučevali nadomestni učitelji, ki so svoje delo dobro 

opravili.  
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17. Inšpekcijski pregledi 

 

Sanitarna inšpekcija je vzela vzorce na snažnost v šolski kuhinji. Rezultati so pokazali, da je ta zelo dobra. 

Šola je bila večkrat pregledana v varnostno-tehničnem pogledu. Neustrezno opremo sproti popravljamo.  

Šola je bila dvakrat pregledana s strani šolske inšpekcije. Imeli smo zunanjo revizijo. Vse ugotovljene 

pomanjkljivosti smo odpravili v zahtevanih rokih in zahtevanih oblikah. 

18. Zaključek 

 

Šolsko leto 2019/20 je bilo za slovenski šolski prostor prelomno, drugačno. Od 13. marca 2020 se je pouk 

izvajal na daljavo za vse učence.  Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s 

covid-19 nas je prisilila v drugačne oblike poučevanja. Prav nihče si ni predstavljal, da bo ta proces tako 

dolgotrajen. Na šoli smo kot inovativna šola vsa leta sledili smernicam in ustvarjali inovativna učna okolja 

tudi z IKT tehnologijo, predvsem pa gradili na strokovnem izobraževanju strokovnih delavcev. Na začetku 

smo gradili na sistemih, ki smo jih že uporabljali Spletne učilnice Moodle – Arnes, Spletne strani, eAsistent. 

Žal sta imela sistema zaradi nepričakovano povečanega prometa prevelike obremenitve in za vse 

uporabnike nemogoče pogoje dela. Želeli smo ustvariti taka okolja, ki bodo uporabniku dostopna, 

predvsem vse na enem mestu in dosegljivo na vseh napravah računalnikih, tablicah, telefonih. Na podlagi 

izvedenih anket smo ugotovili, da naši učenci po večini dostopajo na portale preko telefonov. Soočili smo 

se z problemom, da učenci nimajo vsi možnosti uporabe lastnih naprav, predvsem pri številčnih družinah. 

Naprave za nemoteno delo smo skušali zagotoviti iz šole, preko donaciji, sponzorjev. Bili smo uspešni in 

vsem učencem zagotovili možnost dela v razmerah povezanih s COVID-19. Vse začetne učilnice, 

posredovana gradiva preko šolske spletne strani  so bila ravno zaradi skrbi za uporabnika prosto dostopna, 

kar se je izkazalo za negativni učinek, saj nismo imeli povratne informacije o delu, dostopnosti. Po 

štirinajstih dneh smo vsi prešli na enotni platformi: 

 video sobe – Cisco Webex meeting 

 eAsistent – Xooltime ter komunikacija znotraj modula KOMUNIKACIJA   

 

Če kdaj potem je bilo delo poplačano prav v trenutku na enotni prehod, saj smo dobili povratne 

informacije, vzpostavili smo video sobe in razbremenili starše pri delu na daljavo. Ob tej priložnosti še 

enkrat iskrena zahvala staršem za vso podporo, sodelovanje, razumevanje in strpnost.  

 

Vse aktivnosti so bile vodene preko šolske spletne strani na povezavi: 

http://osbistrica.splet.arnes.si/spletna-ucilnica-v-casu-prekinitve-viz-dejavnost-na-soli/ 

 

Tudi v prihodnje želimo postaviti jasne sisteme dela na daljavo in komunikacije tako, da bo komunikacija 

potekala samo v razmerju učence – učitelj.   Sistem je postavljen, v času pouka bodo ure namenjene tudi 

računalniškemu opismenjevanju in dogovoru na kakšen način sodelujemo v primeru ponovnega zaprtja 

šol.  

 

http://osbistrica.splet.arnes.si/spletna-ucilnica-v-casu-prekinitve-viz-dejavnost-na-soli/
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Prva naloga v novem šolskem letu bo opolnomočenje učencev in strokovnih delavcev pri uporabi tehnične 

opreme. 

S strokovnimi delavci smo se dogovorili za enoten način dela – vzpostavitev spletnih učilnic, v katerih bodo 

učenci našli gradivo za vsebine, ki jih obravnavajo pri poku. 

Z učenci od 4. do 9. razreda  bomo v septembru utrdili delo v spletnih učilnicah in ponovili pravila 

komuniciranja preko eAsistenta. 

Glavni cilj je vsekakor poenotenje dela na daljavo in spodbujanje različnih metodičnih in didaktičnih 

pristopov. 

 

Učitelji delo na daljavo večinoma ocenjujejo kot uspešno, s pridržkom, da pridobljeno znanje ni primerljivo 

z znanjem, ki bi ga učenci pridobili v razredu. Pomanjkljivo je predvsem preverjanje in utrjevanje znanja, ki 

je v socialni interakciji z učiteljem in sošolci uspešnejše in trajnejše. Ocenjevanje znanja je bilo prilagojeno 

situaciji, sledili smo navodilom MIZŠ in ZRSŠ, učenci so v drugem polletju pridobili večinoma le po eno 

oceno na predmet, na način, ki ne zajema celotnega spektra znanja. 

V času dela na daljavo so dejavnosti, načrtovanje z Letnim delovnim načrtom potekale, razen v primeru 

kolesarskih izpitov (praktične vožnje). 

 

Vsi delavci šole smo se trudili v kar največji meri ustvariti čim boljše razmere za delo, spodbujati in razvijati 

otrokovo aktivnost, radovednost ter učencem pri reševanju problemov pomagati. Uspešno smo  sodelovali 

tudi v mednarodnih projektih (Spoznajmo soseda, Pedagogika 1:1, Formativno spremljanje, Program 

razširjenega programa. Pogum, Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij). 

 

Ponosni  smo na odlične dosežke mentorjev in učencev na posameznih tekmovanjih tako na regijskem kot 

na državnem nivoju. Prav tako je naše delo opaženo tudi zunaj našega okolja,  predvsem  sodelovanje pri 

raznih projektih. Uspešno sodelujemo z zavodi in društvi tudi v lokalnem okolju. 

 

Zagotovo je pred nami še nadaljevanje izvedbe energetske sanacije stavbe (telovadnica), zavedamo  se 

pomena stalnega vzdrževanja šolskih prostorov in tudi okolice šole ter posodabljanja šole s sodobnimi 

pristopi pri opremljanju šole. 

 

 

 

V Bistrici pri Tržiču, 21. september 2020 

 
v.d ravnatelja 
Dina Pintarič 

 

 

 

 

 


