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UVODNI DEL 

 
Letni delovni načrt (LDN) za šolsko leto 2021/22 je bil sprejet na 5. redni seji sveta šole,  

30. septembra 2021.  

Učno vzgojni proces smo izvajali v 26 čistih, 4 kombiniranih in 6 oddelkih OPB s 620 učenci.  

 

Zaradi epidemije koronavirusa smo glede na državne ukrepe šolsko leto začeli z naslednjim 

obvestilom:  

Zaposleni, starši in druge osebe, starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo le ob predloženem 

potrdilu PCT (prebolevnost, ceplenje ali testiranje). V prostorih je obvezno nošenje 

zaščitnih mask, razen za učence od 1. do 5. razreda v učilnicah pri pouku in za vse učence 

pri pouku športa. To je veljalo vse do 21. februarja 2022. 

 

Zaradi navedenega so se tri družine s 7 otroci (v prvem, drugem, tretjem, petem, šestem, 

sedmem in devetem razredu) odločili za izvajanje šolanja na domu, prvič v zgodovini 

gorenjevaške šole. V maju in juniju so ti učenci uspešno opravili predmetne izpite. 

 

V sredo 17. novembra smo vse slovenske šole po navodilih zdravstvene stroke v šolskih 

prostorih začele izvajati samotestiranje trikrat za vse učence 3x tedensko prvo šolsko uro. V 

slovenski javnosti je zopet zašumelo, predvsem pri starših »necepilcih«. Tudi na našo šolo smo 

prejemali grozeča in obtožujoča e sporočila. Grdo. Kar nekaj staršev ni podpisalo soglasij za 

samotestiranje otrok, najprej 21, po enem tednu se je zmanjšalo na 11. Ti učenci so imeli pouk 

na daljavo. Ob izboljšanem zdravstvenem stanju v državi, se zahtevno izvajanje samotestiranja, 

v šolskih prostorih konča 18. februarja. 

Po dveh letih epidemije se 7. marca 2022 z odlokom vlade RS zaključi obvezno nošenje 

zaščitnih mask v prostorih šol. 

 

V zavodu smo izvajali naslednje projekte: 

 

1. Ekošola (več na strani 9)    

Za nami je enajst let  uspešnega delovanja naše šole v mednarodnem programu Ekošola. 

 

2. Mladi raziskovalci za razvoj Poljanske doline (9) 

V projektu smo sodelovali z dvema raziskovalnima nalogama. 

 

2. MEPI – Mednarodno priznanje za mlade (10) 

V programu za devetošolce smo sodelovali osmo leto. 

 

4. Zdrava šola (stran 10) 

Veliko aktivnosti v okviru pouka in pri raznih dejavnostih izvajamo v sklopu Zdrave šole. 

 

5. Kulturna šola (1) 

Naziv kulturna šola imamo od leta 2013.  

 

6. Športna šola (13) 

Po dvoletnem premoru zaradi covid razmer, se zopet vključimo v natečaj za najbolj športno 

šolo. 

 

7. Pešbus (stran 13)  

Glavni cilj projekta je bil povečati število učencev, ki prihajajo peš v šolo. 
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KADROVSKA ZASEDBA 
 

1. septembra 2021 smo glede na odobreni sistemizaciji delovnih mest s strani države (MIZŠ) 

za osnovnošolsko izobraževanje in občine za predšolsko vzgojo, imeli 118 zaposlenih.  

 

MIZŠ je s 1. 9. 2021 vsem šolam odobrilo novo delovno mesto vzdrževalca učne tehnologije. 

Naši šoli pripada polovička, sprejet je bil Tine Kristan iz Žirov, ki se je s 1. junijem 2022 za 

polni delovni čas zaposlil v OŠ Žiri. Na razpis se ne javlja nihče.   

 

Tekom šolskega leta smo imeli na porodniškem dopustu tri strokovne delavke iz vrtca – Matejo 

Alič, Lucijo Kos, Tadejo Pšunder in tri na centralni šoli: Kristino Bogataj (nadomeščala Manca 

Jelovčan), Jano Oblak poročeno Grabec (Olga Boykovska) in Anaelo Bešić (Simona Špik). 

 

Z zadnjim dnem koledarskega leta 2021 po 40 –ih letih poučevanja biologije in kemije (zadnjih 

30 let v naši šoli) v pokoj oddide učiteljica Irena Selak, po 14 – ih letih na delovnem mestu 

hišnika, Andrej Rezar. Z razpisom sta bila sprejeta Tina Erznožnik s 1. 1. 2022 in Andrej 

Jelovčan s 1. 2. 2022. 

 

REALIZACIJA POUKA 
 

Realizacija pouka od 1. septembra 2021 do 24. junija 2022 je bila 100,2 %. Učna snov je bila 

predelana. 

INTERESNE DEJAVNOSTI  

 

45 programov interesnih dejavnosti od 1. do 9. razreda je obiskovalo 906 učencev, kar precej 

je bilo takih, ki so bili vključeni v več dejavnosti. 

 

ŠOLSKI USPEH 

 

Zaradi nedoseganja temeljnih standardov znanja bodo razred ponavljali po en učenec v 6. in 7. 

razredu ter dva v 8. razredu.  

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 
 

NPZ se je v začetku maja v 6. razredu od 77 učencev udeležilo pri slovenščini in angleščini 74, 

pri matematiki 73. 

V 9. razredu od 60 učencev pri slovenščini 57, angleščini 56, pri matematiki pa 54 udeleženih 

učencev. 

 

Učiteljski zbor je na sestanku, 1. julija, potrdil analizo vodij aktivov omenjenih predmetov. 

 

HOSPITACIJE 
 

Letos sem opravljal hospitacije na matični šoli, PŠ Lučine in v zimski šoli v naravi za 6. razrede. 

Četrto leto zapored smo nadaljevali z medsebojnimi hospitacijami v šolskih strokovnih aktivih 

pri posameznih učiteljih. 

Tekom šolskega leta sem svetoval učiteljem, ki so imeli učne in vzgojne težave s posameznimi 

učenci. Ob uvajanju sodobnejših metod poučevanja se uresničuje eden izmed letnih ciljev v 

LDN. Opravil sem 19 ur hospitacij. 
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DELO STROKOVNIH ORGANOV 

   

Šolski strokovni aktivi so se sestajali redno po letnem načrtu. Širši kolegij se je sestal trikrat, 

ožji praviloma vsak teden. Učiteljski zbor je imel trinajst sestankov. Na njih smo obravnavali 

tekočo problematiko in se seznanjali z novostmi, ki so jih učitelji spoznavali na seminarjih. 

 

USPEHI UČENCEV 
 

Naše učenke in učenci so dosegli naslednje rezultate na tekmovanjih iz znanja na različnih 

predmetnih področjih: 

 

6. do 9. razred: 

 

Tekmovanje  Mentor Število 

tekmovalcev 

Bronasto Srebrno Zlato 

o diabetesu Agata Bradeško 11  4 2 1 

logika Mojca M. Drmota 

in Polona M. Biček 

33 13 1  

astronomija Irena K. Krivec 16 9 5  

biologija Irena Selak, Tina 

Erznožnik 

18 9 1  

kemija Irena Selak 12  3 2  

matematični kenguru Mojca M. Drmota 36 13 1  

angleščina 9. r. Polona Rešek 5 1   

angleščina 8. r. Olga Boykovska 9    

angleščina 7. r. Marta Kelner 12 4   

slovenščina Cirila Šramel 28 15 2 1 

geografija Martin Štukelj 10 3   

fizika Irena K. Krivec 6 3  1 

razvedrilna matematika Polona M. Biček  9 8 2  

logična pošast Polona M. Biček 15 15 3 2 

zgodovina Mirjam Šinkovec 12 3   

konstruktorstvo Anica Podobnik 8 2   

računalništvo (bober) Bojana M. Stržinar 65 21 1  

matemček Polona M. Biček 19 16  2 

glasbena olimpijada Neža Erznožnik 2  1 1 

SKUPAJ (lani)  326 (lani 250) 142 (102) 21 (15) 8 (5) 

 

ORGANIZATORJI PRIREDITEV 
 

1. septembra 2021 smo v 1. razred na dopoldanskih prireditvah ob prisotnosti otrok, župana, 

ravnatelja, razredničark in staršev v Gorenji vasi (53), Lučinah (7) in Sovodnju (8) sprejeli 68 

prvošolcev. 

 

V času jesenskih počitnic smo organizirali ustvarjalne delavnice za učence šole. 

 

Tretji teden v novembru smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk. 
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Ob praznovanju dneva slovenske samostojnosti smo 24. decembra pripravili spletno proslavo 

za vse učence. Koordinatorki Nataša Čadež in Mirjam Šinkovec. 

 

Tudi ob državnem kulturnem prazniku v februarju smo poslušali program preko zoom 

povezave. Koordinatorki Marija Frelih in Jana Oblak. 

 

8. aprila smo v polno zasedeni športni dvorani izvedli zelo uspešno prireditev ob 50 - 

letnici šolske stavbe in izdali obsežen zbornik na 244 straneh – Šola na Trati ne sme 

zaostati. 

 

16. maja v šolski avli podelitev priznanj za učence bralce – bralna značka. Kot gost je nastopal 

naš bivši učenec vokalist in stripar Martin Ramoveš. 

 

Konec maja 25-letnico na odmevni prireditvi v šolski avli praznuje plesna skupina Step. 

 

15. junija je bila v športni dvorani izvedena valeta za šestdeset učencev 9. razreda. 

 

17. junija popoldne smo praznovali na PŠ Sovodenj – 200 letnico šolstva na sovodenjskem in 

otvoritev energetsko sanirane šolske stavbe. 

 

24. junija organiziramo v športni dvorani šolsko proslavo ob dnevu državnosti, koordinatorja 

Kati Mezeg in Martin Štukelj.  

 

28. junija v šolski avli organiziramo popoldansko uvodno srečanje s starši bodočih prvošolcev, 

kjer so učiteljice 1. razreda staršem predstavile program dela. 

 

ŠOLSKO GLASILO -  GLAS DEVETIH 

 

Učenci 9. razreda so pod mentorstvom Cirile Šramel izdali razredno glasilo Glas devetih, v 

katerem so se predstavili s fotografijami, besedili in ilustracijami. Tovrstno publikacijo smo 

pripravili že trideseto leto zapored.  

 

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH 
   

Učitelji so se strokovno individualno izpopolnjevali po letnem načrtu izobraževanja.  

Več študentk in študentov je opravljalo pod mentorstvom naših učiteljev obvezno pedagoško 

prakso na naši šoli. 

 

VPIS V 1. RAZRED 

 

V drugem tednu februarja je potekal vpis v 1. razred za šolsko leto 2022/23. Vpisanih je bilo 

62 otrok, na matični šoli 48, PŠ Lučine 1 in PŠ Sovodenj 13. 

 

DIDAKTIČNE POSODOBITVE 
 

Za potrebe sodobnejšega poučevanja smo kupili: 

 

a) prenosne računalnike: Irena Krmelj Krivec, Tina Krek, Alenka Jesenko, Lucija Tomc, 

Branko Grošelj, Helena Gorjan, Martin Štukelj, Nataša Čadež, Tina Ernožnik, kuhinja PŠ 

Lučine in kuhinja matična šola (september),  
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b) zidne projektorje: učilnica Mateje Barbič (november) 

 

c) interaktivne zaslone: Anica Podobnik, Cirila Šramel, Jana Oblak in Breda Gruden (januar) 

 

INVESTICIJE in VZDRŽEVANJE 
 

Na vzdrževalno – investicijskem področju smo namenili sredstva za: 

 

1. Nakup novega pomivalnega stroja za kuhinjo PŠ Sovodenj (september). 

 

2. Celotna adaptacija kabinetov za matematiko in slovenščino v času jesenskih počitnic. Nove 

elektro in vodovodne inštalacije, vratni krili s podboji, talne obloge, beljenje in pohištvo.  

 

3. Nakup industrijskega pralnega stroja za PŠ Sovodenj (december). 

 

4. V marcu smo odstranili dva dotrajana in kupili nova 700 l zabojnika za mešane odpadke pri 

matični šoli. 

 

5. Konec junija celotna adaptacija učilnice v kleti, ki jo bo od 1. septembra za svojo učilnico 

uporabljala učiteljica matematike Darja Krek. 

 

6. Med poletnimi počitnicami beljenje dveh učilnic v prvem nadstropju na razredni stopnji, 

beljenje in nove stropne luči v kabinetu glasbe, nove stropne luči v kabinetu angleščine, 

montaža novih vrat s podboji v kabinetu Katje Cegnar z beljenjem prostora, nakup in dobava 

štirih katedrov za učilnice PŠ Sovodenj, beljenje kuhinje na PŠ Lučine in igralnice VVE Lučine. 

Opravljeno je bilo generalno čiščenje vseh prostorov zavoda, čiščenje dimnih naprav v vseh 

kurilnicah, čiščenje peči za ogrevanje. 

 

7.  Kupili smo drobni inventar za vse tri kuhinje.  

 

SODELOVANJE S STARŠI 
 

Tekom leta smo sodelovali ob: 

o roditeljskih sestankih v septembru in spomladi  

o tedenskih dopoldanskih pogovornih urah 

o popoldanskih pogovornih urah 1x mesečno od oktobra do maja 

o različnih srečanjih posameznih oddelkov ob zaključku šolskega leta 

 

Strokovni delavci smo opravili nekaj individualnih razgovorov z učenci, ki so imeli učno 

vzgojne težave.  

Strokovni delavci šole smo sodelovali s starši na mesečnih govorilnih urah in roditeljskih 

sestankih oddelkov.  

 

PREVOZI  
V zavodu je bilo 387 učencev vozačev (63 %). 
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SODELOVANJE Z DRUGIMI INŠTITUCIJAMI 
 

 Z osnovnimi šolami smo sodelovali pri organizaciji različnih tekmovanj v znanju in športu 

pri organizaciji prevozov na tekmovanja, likovnih razstavah, projektih. S srednjimi šolami smo 

sodelovali pri predstavitvah srednjih šol našim devetošolcem. 

 S Centrom za socialno delo Škofja Loka zaradi skupnih obravnav nekaterih učencev naše 

šole ter z Zdravstvenim domom Gorenja vas pri izvajanju zdravniških pregledov učencev. 

 S Policijsko postajo Škofja Loka pri preventivnih aktivnostih. 

 Z župniščem Gorenja vas pri usklajevanju urnika verouka. 

 Z občinskim odborom za varnost v prometu in zvezo šoferjev Žiri pri preventivnih 

dejavnosti v zvezi s prometom. 

 Z uredniškim odborom lokalnega časopisa Podblegaške novice in radia Sora. 

 Za strokovno pomoč pri usmerjanju učencev s posebnimi potrebami, pri izvajanju 

inovativnega, projektnega in drugega strokovnega dela smo se redno povezovali z Zavodom za 

šolstvo OE Kranj. 

 Z društvi na lokalni ravni pri pripravi, organizaciji in izpeljavi različnih prireditev. 

 Z Občino Gorenja vas smo sodelovali na področju financiranja, sistemizaciji delovnih 

mest za predšolsko vzgojo, pri pripravi različnih kulturnih in športnih prireditev. Dogovarjali 

smo se o izvajanju nadstandardnih programov, prevozih otrok v in iz šole. 

 

Izidor Selak, 

 ravnatelj 
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PROJEKTI 
 

EKOŠOLA 

 

OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas že dvanajsto leto uspešno sodeluje v programu Ekošole, ki je 

mednarodno uveljavljen program za spodbujanje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. 

Zanimive in raznovrstne dejavnosti smo izvedli  na tradicionalnem ekodnevu ob dnevu Zemlje. 

Popestritev je vsekakor skrb za šolski zeliščni vrt, kjer  učenci spoznavajo različna zelišča.  Pri 

samem delu so se navajali na sodelovalno in timsko delo. 

Učenci in učitelji smo v letošnjem letu z veseljem  uporabljati učilnico v naravi. Največ učnih 

vsebin je bilo povezanih z naravoslovjem, saj imamo v neposredni bližini učilnice v naravi tudi 

zelenjavni in zeliščni vrt. Na ta način smo se navajali na drugačne oblike in metode šolskega 

dela. 

Učenci prve triade so izvajali več dejavnosti v projektu Ne zavrzi oblek, ohrani planet. 

V likovnem natečaju za kreativne izdelke so likovno ponazorili taljenje ledenika. S pomočjo 

slik so opozarjali na zmanjševanje življenjskega prostora severnih medvedov. 

V projektu Mlekastično so učenci petega razreda spoznavali delo na kmetiji ter izvor in pomen 

slovenskega mleka. 

Učenci razredne stopnje so ponovno sodelovali v eko bralni znački. Preko umetnostnih in 

neumetnostnih besedil so poglobili svoje znanje o skrbi za okolje. 

Pomemben element ekošole je tudi navajanje na uživanje hrane iz svežih in lokalnih sestavin. 

Lokalno sadje in zelenjavo smo vključevali v šolsko malico in kosila. Na ta način smo razvijali 

pozitiven odnos do lokalno pridelane hrane, ter se navajali na zdravo prehranjevanje. 

Ekošola je postala del šolskega vsakdana. Vsekakor lahko trdimo, da se je ekološka 

ozaveščenost povečala pri vseh. Prav učenci so tisti, ki tudi doma skrbijo za osveščenost o 

pravilnem ločevanje odpadkov. Glede na to, da je naša občina v Sloveniji najboljša na področju 

ločevanja odpadkov, lahko trdimo, da je del tega uspeha tudi Ekošola. 

Z iztekajočim letom smo zadovoljni, saj je šola uspešno izpeljala precej dejavnosti. Zahvala za 

to gre vsem učencem, zaposlenim in zunanjim sodelavcem, ki s svojim delom, podporo in 

vedno novimi idejami prispevajo svoj delež k delovanju programa. 

Na tem mestu se želim posebej zahvaliti gospodu ravnatelju Izidorju Selaku, ki verjame v 

poslanstvo ekošole in je pripravljen prisluhniti našim idejam in pobudam. 

Kati Mezeg 

 

 

MLADI RAISKOVALCI ZA RAZVOJ POLJANSKE DOLINE 

 

V letošnjem letu smo na naši šoli naredili dve raziskovalni nalogi v sklopu projekta Mladi 

raziskovalci za razvoj Poljanske doline. Tjaša Demšar in Urban Slabe sta pod mentorstvom 

Irene Krmelj Krivec raziskovala svetlobno onesnaževanje v Poljanski dolini. Z njuno 

raziskovalno nalogo sta dokazala, da se ljudje zavedajo problema svetlobnega onesnaženja, ki 

v veliki meri že negativno vpliva na določene populacije živali in nedvomno tudi na ljudi. S 

pogovora z gospodom Šubicem in prebiranjem člankov raznih strokovnjakov, ki se podrobneje 

ukvarjajo s tem problemom, sta pridobila mnogo zanimivih in koristnih informacij. Spoznala 

sta, da vsaka nova tehnična izboljšava, kot je npr. uvedba novih tehnologij osvetljevanja, ne 

pomeni nujno prednosti na vseh področjih. Javna razsvetljava nedvomno izboljšuje prometno 

varnost, vendar pa hkrati spreminja nočno življenje ljudi in živali tudi v nekoč neokrnjeni 

podeželski krajini. Spoznala sta, da je ključ pri reševanju problemov iskanje kompromisnih 

rešitev med mnenji različnih strok in željami širše javnosti. Ker sta ljubitelja astronomije, jima 

veliko pomeni ohranjanje temnega neba za opazovanje zvezd in drugih objektov na nebu. Z 
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opazovalnim določanjem mejne magnitude - vidnosti najšibkejših zvezd sta se ob pomoči 

učencev in delavcev naše šole prepričala, da so v naši dolini še kraji, kjer pogled v nočno še ni 

oviran. 

Drugo nalogo z naslovom Šolski in vesoljski roboti je pod mentorstvom Bojane Mihalič 

Stržinar naredil učenec 7. razreda Jaka Selak. Jaka se je v raziskovanje podal, ker ga robotika 

zanima že od malih nog. Osredotočil se je na uporabo robotov v Sloveniji in v slovenskem 

šolstvu. Tematiko je navezal tudi na raziskovanje vesolja in prišel do spoznanja, da smo 

Slovenci v vesolja poslali že dva satelita. 

Obe nalogi sta se udeležili regijskega srečanja mladih raziskovalcev v BC Naklo in dosegli lep 

rezultat. Naloga Svetlobno onesnaževanje v Poljanski dolini se je uvrstila v drugi krog 

tekmovanja, avtorja sta domov prinesla bronasto priznanje. 

Na naši šoli se zelo zavedamo, da je raziskovalno delo zelo zahteven podvig za to starost, zato 

avtorje nalog in njihove mentorje že tradicionalno nagradimo z obiskom sobe za pobeg v 

Ljubljani in praktičnimi nagradami. 

Martin Oblak 

 

MEPI  

 

V program MEPI (Mednarodno priznanje za mlade) se je vključilo devet učencev devetega 

razreda, šest deklic in trije dečki, pod mentorstvom Martina Oblaka in Alenke Jesenko. 

Realiziranih je bilo 39 srečanj, trening odprava ter dve dvodnevni odpravi. Srečevali smo se ob 

četrtkih, 7. šolsko uro.  

Vsi učenci so izbrali dejavnosti na vseh treh področjih (šport, veščina, prostovoljstvo), si 

postavili cilje, se registrirali v spletni indeks dosežkov in začeli z izvajanjem dejavnosti. Redno 

so vpisovali dnevnik in do končne odprave opravili vse dejavnosti. Vsi so opravili načrtovane 

pripravljalne treninge v učilnici in celodnevne priprave na odpravo, ki so potekale marca in 

aprila pri OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Poskusna dvodnevna odprava je vodila čez Javorč do 

skakalnice v Žireh, naslednji dan pa iz Žirov čez Mrzli vrh na Sovodenj. Končna odprava je 

potekala iz Škofje Loke preko križnogorskega grebena do Sv. Mohorja, naslednji dan pa preko 

Jošta in Šmarjetne gore v Stražišče. Končno odpravo je uspešno zaključilo vseh devet 

udeležencev.  

Alenka Jesenko  

 

ZDRAVA ŠOLA 

 

Tudi v tem šolskem letu so potekale mnoge dejavnosti v okviru zdrave šole. Sodelovali so vsi 

učenci in strokovni delavci naše šole. 

 Zdrav način življenja in dela znotraj šole. Na šoli se ves čas trudimo zagotoviti učencem 

zdravo okolje in dejavnosti. Za učenje veliko uporabljamo učilnico na prostem. 

 Več gibanja; rekreativni odmori in učenje na prostem. Gibanje poskušamo vnašati v 

pouk, dneve dejavnosti in odmore. Spodbujamo prihajanje v šolo peš. Imamo veliko 

interesnih dejavnosti, ki spodbujajo gibanje. 

 Razvijanje in spodbujanje vljudne komunikacije, uporaba lepih besed in krepitev 

prijaznega vedenja preko različnih delavnic na razrednih urah. 

 Zmanjševanje stresa; izvajanje vaj iz priročnika Ko učenca strese stres. Izvajanje vaj v 

okviru pouka in razrednih ur. 

 Zdrava prehrana, hidracija: ponudba zdrave prehrane, ozaveščanje o tej tematiki in 

spodbujanje pitja vode. Imamo lasten zeliščni in zelenjavni vrt, 1x letno tradicionalni 

slovenski zajtrk. 
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 Zmanjševanje teže šolske torbe. 

 Hrup in zdravje: ozaveščanje o negativnih vplivih hrupa na zdravje in dejavnosti za 

zmanjševanje le-tega. Uvedli smo piktograme (znake) po celi šoli, da se tega ves čas 

zavedamo. 

 Ozaveščanje o nekemični zasvojenosti, predvsem o zasvojenosti z različnimi 

elektronskimi napravami. 

 Projekt: Varno s soncem 

 Medgeneracijsko sodelovanje: skušamo zagotoviti čim več medgeneracijskega 

sodelovanja. 

 Sodelovanje z okoljem v največji možni meri. 

 Aktivne metode učenja, kjer učenci prihajajo do znanja po zanimivih korakih, ki jih 

zanje v naprej pripravi učitelj. 

Lucija Tomc 

 

KULTURNA ŠOLA 

 

Matična šola s podružnicama sodeluje v  državnem projektu in deluje pod nazivom Kulturna 

šola, ki nam je podeljen za obdobje 2019–2024. 

Namen projekta je: 

- krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na 

različnih umetnostnih področjih, 

- podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, 

- spodbuditi izobraževanje mentorjevih organizatorjev v osnovnih šolah, ki se 

udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju, 

- motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z 

namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. 

  

Področja kulturnega delovanja na šoli: vokalna in inštrumentalna glasba, gledališče, folklorna 

dejavnost, film in avdiovizualna kultura, ples, likovna umetnost, fotografska dejavnost, 

literatura in bralna kultura, kulturna dediščina. 

V letošnjem šolskem letu je bilo delovanje kulturnih skupin še vedno okrnjeno, nekaj časa pri 

nekaterih celo onemogočeno, zaradi epidemije koronavirusa in poteka šolanja po modelu B 

(v »mehurčkih«). Izvedli pa smo načrtovane kulturne dejavnosti ob upoštevanju ukrepov in v 

skladu z navodili NIJZ oz. le-temu prilagojeno. 

 

KULTURNE SKUPINE v šolskem letu 2021/2022:  

– v okviru izbirnih predmetov: starinski in družabni plesi, likovno snovanje, urejanje besedil, 

multimedija, 

– v okviru interesnih (obšolskih) dejavnosti: likovni krožek, pravljični krožek,  bralna značka, 

klekljarski krožek, fotografski krožek, pevski zbori, spretni prstki, plesne skupine, ročna dela, 

slikarske delavnice, kaligrafija, dramski krožek, novinarski krožek, Orffov krožek, Glas 

devetih, druženje s knjigo. 

 

SODELOVANJE NA SELEKCIONIRANIH PRIREDITVAH: 

– Na Glasbeni olimpijadi so pod mentorstvom Neže Erznožnik učenke prejele priznanja: 

na državni ravni Lija Buh zlato priznanje; Neža Peternelj srebrno priznanje; na šolski 

ravni Juša Benedičič in Ajda Kržišnik bronasto priznanje.  
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KULTURNI DOGODKI:  

– Prvi dve proslavi ob  državnih praznikih sta bili izvedeni prilagojeno (posnetek, preko 

spleta), junijska pa je potekala v živo brez omejitev. 

– Kulturne dneve smo izvedli po LDN. Nekaj KD je potekalo na šoli, učenci pa so obiskali 

tudi precej zunanjih kulturnih ustanov (v okviru dnevov dejavnosti in obšolskih 

dejavnosti): Groharjeva hiša v Sorici, Ogled glasbene matineje V dvorani gorskega 

kralja, Gledališka predstava Butalci (Loški oder), Zaključna prireditev natečaja Bodi 

pisatelj in literarne delavnice v Festivalni dvorani, Zaključna prireditev likovnega in 

literarnega natečaja Po motivih poljanskih likovnih ustvarjalcev v Kulturnem domu v 

Poljanah, Ogled tekmovanja Moderni tekmovalni plesi, Ekskurzija na avstrijsko 

Koroško – ogled gradu Ostrovica, vojvodskega prestola, cerkve Gospe Svete, Celovca; 

Cankarjev dom; Opera Ljubljana, Prešernova, Jurčičeva in Trubarjeva domačija; Muzej 

na Ptujskem gradu, Kobariški muzej;  Muzej Cerkno, Ogled Ljubljane in predstave 

Čarovnik iz Oza; Ogled Škofje Loke; Ogled TMS Bistra, Bolnica Franja … 

– Na prireditvi ob zaključku bralne značke je priznanja podelil stripar in glasbenik Martin 

Ramoveš. 

– Učenke 7. r. so sodelovale na literarnih natečajih Bodi pisatelj; Bralnice pod slamnikom 

in Po motivih poljanskih likovnih ustvarjalcev. Na zadnjem natečaju je Ajda Kržišnik 

prejela eno od treh nagrad za pesem Ptičja Abeceda po freski Maje Šubic. 

– Učenci so bili dejavni na likovnem področju; sodelovali so na likovnem natečaju Po 

motivih poljanskih likovnih ustvarjalcev, kjer sta nagrado prejela Lenča Drmota in Izak 

Čelik. 

– Fotografki krožek se je predstavljal z razstavami. 

– Izvedli smo umetniški tabor (likovna, glasbena in fotografska dejavnost) in pevski tabor. 

– Učenci plesalci so sodelovali na prireditvi ob 25-letnici skupine Step. 

– Učenci podružničnih šol Lučine in Sovodenj so pripravili veliko kulturnih dogodkov na 

šoli in tudi za krajane. 

IZOBRAŽEVANJ, POVEZANIH S KULTURNIMI VSEBINAMI, se je udeležilo 9 

strokovnih delavk. Teme so bile:  

– Aktivni in ustvarjalni pouk glasbene umetnosti;  

– Spletni seminar mentorjev turističnih podmladkov TPLG – Voda in zdravilni turizem  

– Strategije dela z nadarjenimi učenci, Glasbena mladina Slovenije.  

– Voščilnice iz šolske delavnice  

– Ustvarjanje inovativnega besedila  

– Vloga podružničnih šol pri ohranjanju dediščine kraja  

– Likovni materiali in tehnike 

 

POSEBNI (interdisciplinarni) KULTURNI PROJEKTI: 

– 5. 10. 2021 je izšel zbornik Šola na Trati ne sme zaostati ob 50-letnici šolske stavbe, 

urednica Nina Dolenc. Prispevke so prispevali sedanji in nekdanji zaposleni, nekdanji 

učenci; predstavili smo izseke iz šolskih kronik in arhiva, šolske projekte, dosežke 

učencev in najuspešnejše učence, zaposlene … Zbornik je bogato opremljenem s 

fotografijami iz šolskega, zgodovinskega in osebnih arhivov. Pri več kot enoletnem 

nastajanju knjige in njeni predstavitvi je sodelovalo veliko zaposlenih. Slovesnost (z 

glasbenimi in literarnimi vložki) ob 50-letnici in predstavitev zbornika sta potekali 8. 4. 

2022. 
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– Stoji učilna zidana, 17. 6. 2022, prireditev ob 200-letnici šolstva na Sovodenjskem in 

uradno odprtje v letu 2019 in 2020 energetsko sanirane stare šolske stavbe PŠ Sovodenj. 

Učenci so se predstavili z dramsko predstavo Kam bežijo meseci, deklamacijami, 

pevskim zborom, inštrumentalnimi skladbami, plesom, pripovedmi o  zgodovina šole. 

Andreja Uršič 

                                  

 

ŠPORTNA ŠOLA 

 

Kljub neugodnim covid razmeram v začetku šolskega leta, se je stanje v začetku leta 2022 

začelo izboljševati. Športna tekmovanja na medobčinskem, regijskem in državnem nivoju so 

spet realnost. Posledično smo se vključili  na natečaj za najbolj športno osnovno šolo in na 

državnem nivoju prejeli bronasto priznanje.  

Sodelovali smo v naslednjih programih: 

- Zlati sonček, 

- Krpan, 

- Naučimo se plavati, 

- Šolska športna tekmovanja in prireditve, 

- Športni programi lokalnih skupnosti in drugi programi, ki niso razpisani v Informatorju  

 

Podrobnejše poročilo znotraj posameznih programov je shranjeno v arhivu, rezultati pa 

objavljeni na spletni strani ŠD Blegoš. 

 

Igor Pečelin 

 

PEŠBUS 

 

Pešbus je projekt, kjer se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po začrtanih 

poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle 

osebe, starši pa niso več obremenjeni z jutranjim razvažanjem. Pri tem se otroci navadijo na 

samostojnost, preživijo čas v naravi, družijo se z vrstniki in konec koncev so v šoli tudi bolj 

zbrani. 

 

Na naši šoli je projekt potekal v dveh terminih. Prvi konec meseca septembra, drugi pa od 22. 

do 27. maja. V obeh terminih se je prijavilo 33 učencev od 1. do 5. razreda. Večina teh prihaja 

iz krajev, kjer je Pešbus vozil. Na treh različnih poteh se je zvrstilo šest spremljevalec. Zahvala 

gre Miru Frelihu (predstavnih ZŠAM Žiri), staršem, starim staršem, delavcem šole, 

podravnateljici, ravnatelju in razrednikom, ki so prispevali na različne načine, da nam je projekt 

uspelo izpeljati do konca.  

 

Ideja je, da bi naslednje leto projekt ponovili. Upamo, da se ga bo udeležilo čim več učencev. 

Projekt smo začeli z željo, da prepričamo vsaj enega učenca, da bi večkrat šel peš v šolo.  

 

Mojca Mezeg Drmota 
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RAZŠIRJENI PROGRAM 
 

ŠOLSKI SKLAD 

 

Primarni namen sklada je pomoč učencem, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. S sredstvi, 

zbranimi prek sklada, jim lahko omogočimo udeležbo na ekskurzijah, šolah v naravi, taborih 

ter nekaterih drugih šolskih aktivnostih zunaj rednega programa. V letošnjem letu sta dodatni 

zimska šola v naravi za 7. razred na smučišču Črni vrh in plavalna šola na Debelem rtiču za 4. 

razred, ker sta odpadli v lanskem šolskem letu. 

 

Denar pridobivamo v šolski sklad na več načinov: 

 z zbiranjem prostovoljnih prispevkov s strani staršev, učencev in delavcev šole, 

 z zbiranjem donacij s strani podjetij in društev, 

 z zbiranjem starega papirja, 

 projekt Podari malico, 

 novoletni sejem – letos smo prodajali samo voščilnice. 

 

V šolskem letu smo pomagali učencem pri plačilu šol v naravi, pomagali družinam pri plačilu 

dolga, prispevali za kosila in poravnali druge stroške nekaterim družinam. Po razredih smo 

razdelili šolske potrebščine, ki nam jih je dostavil RK Slovenije.  

Pomoč nudimo vsem učencem centralne šole, učencem PŠ Sovodenj in PŠ Lučine, prav tako 

otrokom vrtca Zala in otrokom iz enot Dobrava, Lučine in Sovodenj. Poimenski seznam in 

zneske pomoči hranimo v mapi poročil za šolski sklad, prav tako imena donatorjev. 

Največ sredstev smo dobili s prodajo voščilnic in z  zbiranjem papirja. V tekočem letu 2021 

smo v mesecu decembru izpeljali zbiranje denarja preko položnic. Vsem staršem smo se 

zahvalili za njihovo srčno pomoč preko eA. 

V mesecu marcu smo izvedli akcijo zbiranja prehranskih artiklov in jih zelo veliko zbrali. 

Pakete je prejelo petnajst družin. Vsi so bili zelo veseli. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste sodelovali in  pomagali. S skupnim sodelovanjem lahko naredimo 

veliko in pomagamo mnogim, ki se znajdejo v stiski.  

 

Jana Rojc 

 

ŠOLSKA SKUPNOST 

 

Skupaj z učenci smo izvedli božični srečelov in v začetku maja šolski ples. 

Na vseh prireditvah smo z vstopnicami, prodajo srečk, prodajo pijač in hrane zbrali 1860 € 

prostovoljnih prispevkov, kar je za tretjino več od predkoronskega leta 2019, ko smo nazadnje 

izvedli vse aktivnosti. Izkupiček smo porabili v sledeče namene: 

publikacija Glas devetih (390,40 €), fotografiranje na valeti (472 €), majice (585 €) in 

ekskurzija na avstrijsko Koroško (412,60 €). 

Učenci so pri vseh dejavnostih izkazali veliko mero samoiniciative, marljivosti in 

medsebojnega sodelovanja. 

 

Martin Oblak 
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DEJAVNOSTI ZA UČENCE, KI ZMOREJO VEČ   

Za evidentirane učence od 4. do 7. razreda so skozi šolsko leto potekale različne dejavnosti. 

Učenci so se glede na starost lahko udeleževali različnih popoldanskih delavnic: kaligrafija, 

kuharska čarovnija, modeliranje s 3D tiskalnikom, računalniška delavnica, tehnika, elektrika, 

igre za bistre glave, Office 365 in Minecraft Education, Canva. 

Z učenci od 4. do 9. razreda smo 9. aprila 2022 obiskali tudi Tehnopark Celje. Gre za največji 

park znanosti, tehnologije ter inovativnosti. Učencem so bile na voljo številne interaktivne 

vsebine in različni eksponati, ki so jim na poučen in zelo atraktiven način prikazovali naravne 

pojave, delovanje elektrike, zgradbo in delovanje človeškega telesa, različne iluzije ter 

tehnološke izzive prihodnosti.  

Od 10. do 12. junija smo se z učenci udeležili raziskovalnega tabora. Zraven smo povabili še 

učence, ki so na tekmovanjih dosegli srebrno ali zlato priznanje. Potekal je na dveh lokacijah. 

Učenci od 4. do 6. razreda (12 učencev) so bili v CŠOD Burja, učenci od 7. do 9. razreda (18 

učencev) pa v CŠOD Breženka. Na poti v domove smo si pogledali Sečoveljske soline in šli na 

Beli križ, na poti domov pa smo šli še v muzej kaktusov.  

V CŠOD Breženka so učenci imeli različne delavnice, ki so jih pripravili v domu: supanje na 

morju, raziskovanje morske obale, raziskovanje sladkovodnih jezer. Poleg tega so se učenci 

družili ob prepevanju pesmi, igranju odbojke in badmintona, plavanju v morju in družabnih ter 

socialnih igrah.  

Tudi v CŠOD Burja je bil program zelo raznolik. Zaposleni v domu so nam pripravili več 

delavnic. Že prvi dan smo se v velikih kanujih odpravili na veslanje po Jernejevem kanalu do 

vhoda na Sečoveljske soline, zvečer pa so se preizkusili v lokostrelstvu. V nedeljo so nam 

pripravili delavnico izdelovanja dišavnih vrečk iz sivke ter voden ogled Forma Vive, kjer so 

potekale tudi različne igre. Poleg vsega naštetega smo se v soboto peš odpravili v Piran. Tam 

smo si ogledal mesto in muzej školjk. Med prostim časom pa smo se veliko kopali na bližnji 

plaži, imeli različne ustvarjalne delavnice, koristili fitnes v naravi, igrali namizni tenis in 

košarko, se družili ob petju in igranju na kitaro ter se peš odpravili v Portorož. 

 

Tina Krek in Mojca Mezeg Drmota   

 

NAUČIMO SE PLAVATI, 1. razred 

 

Učenci so po pouku obiskovali 10 urni plavalni tečaj v bazenu v Kranju. Občina Gorenja vas - 

Poljane rezervira bazen in poravna stroške uporabe bazena, del stroškov tečaja krije MIZŠ, del 

šola. Strošek staršev je znašal 33 €. Vsaka skupina je  v 5-ih tednih od januarja do marca ob 

torkih, od 14.00 do 15.30 ure izvajala izpopolnjevanje znanja plavanja pod strokovnim 

vodstvom učiteljev plavanja. Prilagajali so se na vodo, plavali in se igrali razne vodne igre. Na 

vodo so vsi učenci prilagojeni. Tečaj nam je pomagalo izvesti Športno društvo Aktivček iz 

Kranja. 

Jana Rojc 

 

PLAVANJE, 3. razred 

 

Učenci so obiskovali tečaj plavanja v Kranju konec meseca maja. Bazen so obiskali 5x v 

dopoldanskem času in opravili 20 urni plavalni tečaj. Plavanja se ni udeležil en učenec, ker se 

je izobraževal na domu. Finančna sredstva smo dobili z Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport, del stroškov je krila šola, stroške bazena krije Občina Gorenja vas-Poljane. Učenci so 

pri plavanju zelo napredovali in dosegli lepe rezultate. Nekateri so napredovali celo za štiri 
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stopnje. Kljub temu je ostalo še kar precej neplavalcev. Znanje plavanja bodo izboljševali v 4. 

razredu v ŠVN na Debelem rtiču.  

Naš cilj je, da vsak učenec šole ob zaključku devetletke zna plavati. Plavanje imamo  v 1., 3., 

4. in 6. razredu. Če učenec ob preverjanju plavanja v 6. razredu ne obvlada plavanja, se z 

učiteljem športne vzgoje priključi eni izmed skupin, ki obiskujejo plavanje v 1. razredu. 

 

Jana Rojc 

 

ZDRAVSTVENA ŠPORTNA VZGOJA (ZŠV), 1. – 3. r. 

 

Vadbene skupine so bile sestavljene po razredih zaradi lažje organizacije in vodenja. Vadbo 

sem izvajala v sklopu športne vzgoje. Učenci so imeli na voljo 1 x tedensko vadbo. V sedmih 

skupinah je bilo vključeno 31 učencev. 

V ZŠV so bili vključeni učenci, ki so dejavnost v prejšnjih letih že obiskovali, v prvih razredih 

pa sva skupaj z razredničarko ocenili, kateri učenci imajo težave in sem jih nato vključila v 

vadbo. To so bili predvsem otroci z zdravstvenimi težavami, prirojenimi in pridobljenimi 

motnjami na hrbtenici in ramenskem obroču, ploskimi stopali, povečano telesno težo in slabo 

koordinacijo gibanja. 

Vadbo smo večino časa izvajali v telovadnici, ko pa je bil sneg in lepo vreme, pa smo se 

odpravili tudi v naravo in na atletski stadion. Pri vadbi smo največ časa posvečali pravilni 

izvedbi korektivnih vaj z in brez rekvizitov, seveda pa smo se igrali tudi različne športne igre 

in usvajali različna gibalna znanja preko spretnostnih poligonov in štafetnih iger. 

 

Vesna Šinkovec 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI, 6. razred 

 

Šola v naravi se je odvijala med 31. 1. in 4. 2. 2022 na smučišču Cerkno, v hotelu Cerkno ter 

njegovi okolici. Na začetku je bilo na smučišču 55 učencev od 76, saj so bili učenci odsotni 

zaradi izolacije, bolezni ali karantene. Na splošno smo imeli vsakodnevno veliko prihodov in 

odhodov zaradi okužbe s koronavirusom, učenci so se morali vsak dan zjutraj tudi samotestirati, 

tako da je bila ta zimska šola zelo pestra in hkrati naporna za organizacijo.  

Kljub stalnim spremembam in usklajevanjem je delo potekalo tekoče in po programu – učenje 

smučanja čez dan, utrjevanje znanja plavanja ob večerih, vmes pa ogled Cerkljanskega muzeja, 

pohod po Cerknem, igranje družabnih in socialnih iger, spoznavanje FIS pravil…  

Če potegnemo črto pod zimsko šolo v naravi, nam je vreme dobro služilo, vsi učenci so se 

naučili smučati ali pa so svoje znanje nadgradili, tako da je bila šola v naravi uspešna in 

zagotovo nam bo, kljub prisotnosti koronavirusa, ostala v lepem spominu. 

 

                 Vesna Šinkovec 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI, 7. razred 

 

Lansko šolsko leto je korona virus onemogočil realizacijo zimske šole v naravi za 6. razred, 

zato smo letos ta manJko nadoknadili med 14. in 18. februarjem.  Razen treh učencev je bila 

zasedba popolna. Kot je praksa, smo se nastanili v že dokaj dotrajanem hotelu Cerkno, ki pa 

nam je nudil okusno hrano. Vsi dnevi so se odvijali po predvidenem planu. Edino v torek nam 

vreme (dež) ni dopustilo smučanja, zato smo otroke animirali z drugimi športnimi in kulturnimi 

dejavnostmi. Popoldne tega dne smo si ogledali stalno zbirko v Cerkljanskem muzeju. Vse dni 

smo imeli srečo, da noben od otrok ni bil COVID pozitiven. Sta nas pa zapustili dve učenki 
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zaradi padca na smučišču, a po rentgenskem slikanju se je izkazalo, da je šlo samo za udarec. 

Poleg uspešnega učenja smučanja, saj so se ga vsi naučili, so vsak večer dopolnjevali svoje 

znanje plavanja v hotelskem bazenu. Kljub vremenskim razmeram, je bila šola v naravi uspešna 

in vsem v veselje. 

Martin Štukelj 

 

ŠOLA V NARAVI NA DEBELEM RTIČU, 4. razred 

 

Zaradi širjenja bolezni covid, septembra ni bilo možno izpeljati šole v naravi na Debelem rtiču. 

Dobili smo nov datum in izpeljali odlično plavalno šolo od 21. do 25. marca. Na Debeli rtič 

smo prispeli po ogledu pokopališča školjk. Vsak dan smo se kopali dve uri zjutraj in dve 

popoldne.  Po odhodu z bazena se ustavijo na igralih in v gozdnih hišicah. S hrano smo bili kar 

zadovoljni, zelo pa s prijaznostjo osebja. Po večerji je vsak dan bila drugačna dejavnost. Na 

sprehodu smo si ogledali plodove oljk, opazili gojišče školjk, si ogledali mejo med Italijo in 

Slovenijo, našteli kraje ob obali, ki se vidijo in tiste, ki se za hribom še skrivajo. Po zgodnjem 

vstajanju smo se vsako jutro odpravili na jutranjo telovadbo v borov gozdiček. Po napornem 

dnevu ni bilo težav s tišino, ki je bila zahtevana ob 22.30 uri. Nekaj pa so doprinesle k miru 

tudi ocenjevalne točke, saj se v primeru neprimernega vedenja upoštevajo pri ocenjevanju sob. 

Dogovorili smo se za ogled zeliščnega vrta in parka na Debelem rtiču. Spoznali smo mnogo 

novih rastlin in se pogovarjali o njihovi domovini, zdravilni moči, uporabi. Zelo  natrpan 

program so začutili tudi otroci in po kosilu zaprosili za vsaj malo počitka. Letos smo imeli kljub 

poznejšemu terminu zelo lepo vreme in za vadbo izkoriščali zunanje bazene in morje. 

Organizirane so bile delavnice za raziskovanje obale in skriti zaklad. Streljanje z lokom v 

borovem gozdičku so želeli vsi ponoviti. Z ladjico smo se odpravili po Koprskem zalivu in se 

sprehodili po starem delu Kopra. Ob večerih ni manjkalo zabave, imeli smo ples, ogled 

zanimivosti v Kopru na video predstavitvi, nočni pohod in večerne zabave. Vse smo počeli v 

svojem mehurčku, kar je razlika od prejšnjih let, saj smo se vedno spoznavali z drugimi šolami 

in imeli skupno zabavo. Domov smo prispeli srečno z veliko plavalnega znanja. Na plavalni 

šoli je bilo udeleženih 61  otrok, od tega je bilo ob prihodu 40  neplavalcev, po odhodu domov 

nismo imeli  neplavalcev. Dosegli smo sledeče rezultate - 36, 16 srebrnih in 8 zlatih delfinov 

ter en bronasti morski pes. 

 

Jana Rojc                                                             

 

UMETNIŠKI TABOR 

 

V času od petka 3. do 4. junija, so imeli učenci likovnega in fotografskega krožka umetniški 

tabor v Podcerkvi pri Cerknici. V petek so si ogledali grad Snežnik. Učenci so fotografirali in 

si ogledali celotno okolico gradu, mostove, konjušnico, različna drevesa v gozdu, ki grad 

obdajajo. Sicer je ob prihodu pričel  močno padati dež, a smo pomalicali in posamezne kapljice 

fotografov niso več motile. Ob prihodu v hostel Ars viva smo se nastanili in se odpravili na 

ogled jame ponikalnice potoka Obrh. Zanimiva jama in veliko možnosti za lov na krasne 

posnetke. Po ogledu smo pripravili večerjo. Ker smo pekli hrenovke, smo se kar malo dalj časa 

zamudili in takoj je bila ura 22.00. Po dveh igrah smo se odpravili spat. Zjutraj smo se odpravili 

na ogled in vožnjo s čolnom po Kriški jami. Zopet krasna jama in nastali so prečudoviti 

posnetki. Od tu smo se s kombijem peljali do vasi Klance, kjer smo si ogledali extempore in 

poklepetali s slikarji, Žal ni bilo časa, da bi se naši mali slikarji pridružili skupini. Prsti so jih 

močno zasrbeli. Med njimi so bili tudi taki, ki slikajo z usti. Prijazna gospodinja Petra nam je 

razkazala posestvo, kjer imajo tobogan z bazenom, hiško na drevesu, nedaleč stran 

mala  cerkvica in v vasi polno lepih zapuščenih starih hiš ter kurišče, kjer kuhajo, pečejo, 
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klepetajo in se grejejo ob hladnih večerih. Prva skupina se je s kombijem odpeljala v hostel in 

skuhala kosilo, druga je lovila posnetke ob vijugasti reki Veliki Obrh. Za gostoljubje se 

zahvaljujemo slikarju Benjaminu, pri katerem smo bivali in nam je omogočil vse prevoze s 

kombijem.  Po kosilu smo pospravili in se z avtobusom odpravili do parka Rakov Škocjan, kjer 

smo se sprehajali po izsušeni strugi in si ogledali ogromen naravni kamniti most. Sprehodili 

smo se do razvalin cerkvice Sv. Kancijana. Mali slikarji so naredili malo skic, mogoče bo čas 

doma za slikanje vtisov na taboru. Slikarji Loške doline so jih povabili na naslednje slikarske 

delavnice in razstave. V zgodnjih večernih urah smo prispeli na Blata. 

Jana Rojc 

 

ŠPORTNO DRUŠTVO BLEGOŠ 
 

V septembru smo pričeli z rednim izvajanjem naslednjih interesnih dejavnosti: 

- športna urica  1. r. 1 ura (Tjaša Bogataj) 17 učencev 

- športna urica  2. r. 1 ura (Tjaša Bogataj) 17 učencev 

- gibalnice v naravi  2.r.  1. ura (Barbara Tomšič ) 13 učencev 

- atletika  3. -5. r. 1 ura (Vesna Šinkovec) 18 učencev 

- nogomet 1., 2. r., 1 ura (Vesna Šinkovec) 16 učencev  

- nogomet 3., 4. r., 1 ura (Igor Pečelin) od maja naprej 12 učencev 

- badminton 3.  5. r., 1 ura (Vesna Šinkovec) 14 učencev 

- badminton 6.   9. r., 2 uri  (Igor Pečelin, Mojca M. Drmota) 20 učencev 

- odbojka 6. –  8. r., 1 ura (Mihaela O. Vehar) 12 učencev 

- tenis od 5.   9. r., 2 uri ( Igor Pečelin, Maja Vogrič (jesen, pomlad) 10 učencev 

- planinski 1.  4.r po dogovoru (Jana Rojc) 20 učencev 

- plesna skupina Step (Petra Slabe) 10 učenk 

Skupaj 179 vadečih. 

 

Zaradi stalno spreminjajočih pogojev za nastop na šolskih športnih tekmovanjih (virus korona, 

testiranja, prebolevnost) smo se prvih tekmovanj začeli udeleževati šele v decembru. 

 

Šolsko prvenstvo v badmintonu: 17 vseh nastopajočih od 5. - 8.r. 

Prvo mesto:  5.r. Jan Andreuzzi, 6.r Vid Škrlec, 7.r Ajda Drmota med dekleti in Ožbej Drmota 

med dečki 

Področnega prvenstva, ki je potekalo na naši šoli  pod vodstvom Mojce M, Drmota, se je 

udeležilo 6 naših učencev. Med mlajšimi dečki je bil  Luka Jeraša 2., med dekleti pa Ajda 

Drmota prva. Med starejšimi dečki je 2. mesto osvojil Urban Buh, 3. mesto Ožbej Drmota. 

Državno posamično tekmovanje v badmintonu 

V dvorani OŠ Mirna se je po dveh letih premora spet zbralo več kot sto učencev in učenk, da 

bi kar najbolje zastopali svojo šolo in pokazali, kako dobri so. Najprej so učenci igrali po 

skupinah. Nato se je 16 najboljših pomerilo med sabo. Urban Buh se je uvrstil med najboljše, 

vendar je za v polfinale izgubil tekmo, tako da je dosegel končno 5.-8. mesto. Ožbej Drmota pa 

se ni uvrstil med najboljših 16.  

Državno ekipno tekmovanje v badmintonu 
Tudi to tekmovanje je potekalo na OŠ Miren. Z drugim mestom v skupini  med 

nekategoriziranimi tekmovalci so se uvrstili naprej, kjer pa so izgubili proti OŠ Krmelj. Tako 

so dosegli skupno 5.-8. mesto. Ekipo so sestavljali: Urban Buh, Ožbej Drmota, Luka Jeraša, 

Ajda Drmota, Eva Ušeničnik. 
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Področno prvenstvo v košarki  za starejše dečke  
Na tekmovanju, ki je potekalo v Kranju je naša ekipa dosegla 5. mesto. Nastopajoči: Ožbej 

Oblak, Žiga Stanonik, Lukas Lausegar, Lan Dolenc, Gregor Likar, Jošt Jezeršek, Matic Čimžar. 

Medobčinsko prvenstvo v košarki za mlajše dečke 

Zaključna tekmovanja so potekala na naši šoli. Naši so dosegli drugo meso in se uvrstili na 

področno prvenstvo. 

 

Področno prvenstvo v košarki za mlajše dečke 

V Kranju so dosegli 4. mesto v postavi: Gregor Likar, Luka Bogataj, Blaž Podobnik, Jošt 

Jezeršek, Ožbej Lamovec, Jan Oblak, Lan Dolenc, Vid Škrlec, Blaž Burjek, Matic Čimžar 

 

Področno prvenstvo v košarki 3 x 3 

V Kranju je ekipa treh učencev  naše  šole (Ožbej Oblak, Voranc Kržišnik in Jakob Kokalj) pod 

vodstvom Jaka Trčka  v konkurenci petih šol zasedla 3. mesto in si s tem priborila mesto na 

zaključnem turnirju državnega prvenstva.  

 

Državno  prvenstvo v košarki 3 x 3 

Turnir je potekal v dvorani Planina v Kranju, kjer se je zbralo 16 najboljših ekip iz vse 

Slovenije. V zelo močni konkurenci so naši fantje Ožbej Oblak, Voranc Kržišnik in Jakob 

Kokalj odigrali tri tekme in vse izgubili.  Osvojili so 15. mesto v državi, s čimer so za eno mesto 

popravili najboljšo dozdajšnjo uvrstitev iz leta 2019. 

 

Področno prvenstvo v streljanju z zračno puško 

V Škofji Loki je bila Zala Likar 1., Marko Oblak in Živa Volarič 2. in Ajda Drmota 3.  v 

kategoriji l. 2009 in mlajši. Ekipno so zmagali. S temi rezultati so se uvrstili na državno 

prvenstvo. 

Državno prvenstvo v streljanju z zračno puško 

Tekmovanje je potekalo v Ljubljani. Z uvrstitvami: Ajda Drmota 10. mesto, Zala Likar 13. 

mesto in Marko Oblak 18. mesto so si kot ekipa priborili 5. mesto. 

 

Državno prvenstvo v alpskem smučanji 

Na Rogli so tokrat nastopili le naši kategorizirani tekmovalci. Ajda Drmota je v svoji kategoriji 

dosegla 13. mesto, Louro Vehar je bil 16. in Lenart Oblak 21. 

 

Planiški maraton 
Med našimi udeleženci množičnega teka je bilo 27 učencev izbirnega predmeta šport za 

sprostitev  in 12 tekmovalcev v teku na smučeh. Ekipa šole je dosegla 2. mesto. Med    

nekategoriziranimi tekmovalkami pa je bila Ajda Drmota prav tako 2. 

 

Medobčinsko prvenstvo v krosu 

Na tekmovanju v Škofji loki je nastopilo   naših učencev in učenk. Na stopničkah za tretje mesto 

so bili: Jan Oblak  5.r, Jernej Štravs 6.r, Marcel Jereb in Ajda Drmota 7.r, Aljaž Oblak 8.r. Na 

Drugo mesto so se uvrstili: Izak Drole in Brina Drmota 5.r. Edino zlato kolajno je osvojila 

Sofija Benedičič iz 7.r. 

 

Medobčinsko prvenstvo v atletiki 

Tekmovanja v Škofji Loki se je udeležilo kar 50 naših učencev. Na stopničkah so bili:    

 V kategoriji mlajših: 1. mesto Sofija Benedičič v teku na 300 m, 2. mesto Marcel Kokalj v 

skoku v daljino, 3-4. mesto Erazem Oskar Peternelj v skoku v daljino in Jernej Štravs v skoku 

v višino. 
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V kategoriji starejših: 1. mesto Jošt Košir v teku na 60 m, Ožbej Oblak v skoku v višino, 2. 

mesto Urban Buh v skoku v daljino, 3. mesto Tevž Filipič v teku na 60 m, Vili Markelj v metu 

vortexa, Manca Dolinar v teku na 300 m, Neja Dolinar v skoku v daljino in Tjaša Peternelj v 

metu vortexa. 

Področno prvenstvo v atletiki 

Med pet najboljših  v Kranju se je uspelo uvrstiti naslednjim učencem: 

V kategoriji mlajših: 1. mesto Sofija Benedičič v teku na 300 m, 4. mesto Rebeka Cankar in 5. 

mesto Lara Burjek v teku na 60 m 

V kategoriji starejših: 2. mesto Jošt Košir v teku na 60 m, 4. mesto Urban Buh v skoku v daljino  

Dečki (Urban Buh, Jošt Košir, Tevž Filipič, Erazem Filipič) so v štafeti 4x100m pritekli 2. 

mesto, dekleta 5. mesto z novim rekordom 55,48 s (Zala Strel, Manca Dolinar, Neja Dolinar, 

Sofija Benedičič)  

Državno prvenstvo v atletiki 

Sofija Benedičič je v Mariboru osvojila naslov državne prvakinje v teku na 300 m v 

kategoriji mlajših deklic s časom 43,31. To je do sedaj največji uspeh naše šole na šolskih 

športnih tekmovanjih. Urban Buh je z rezultatom 5,70 m v skoku v daljino dosegel odlično 10. 

mesto. 

 

REKORDI ŠOLE (11 novih) 
DEKLICE: 

6.r Rubi Lauseger skok v daljino 410 cm  

6.r Anamarija Klemenčič skok v višino 130 cm 

6.r Lara Burjek tek 60 m 8,80 s 

6.r Tajda Kržišnik izenačila rekord v teku na 600 m 2:03 min 

7.r Sofija Benedičič tek 300 m  43,31 s 

9. r Tjaša Peternelj v metu vorteksa 44.76 m  

Štafeta 4x100 m ( Zala Strel, Manca Dolinar, Neja Dolinar, Sofija Benedičič) 55,48 s 
DEČKI: 

6.r Ožbej Lamovec tek 60 m 8.55 s 

6. r Jernej Štraus skok v višino 140 cm 

7. r Ožbej Drmota met vorteksa 59,32 m, 6.r 2020/21 65 m 

8. r Aljaž Oblak tek 600 m 1:41,6 min 

 

ŠPORTNICA IN ŠPORTNIK ŠOLE: 

Ajda Drmota  449 t.                  1.  Urban Buh 332 t. 

Sofija Benedičič 330 t.             2.  Ožbej Drmota 264 t. 

Manca Dolinar  146 t.               3.  Ožbej Oblak 238 t. 

Neja Dolinar 146 t. (-4)            4.  Blaž Podobnik 219 t. 

Zala Strel 146 t. (-11)               5.  Jošt Jezeršek 206 t. 

 

Zahvaljujem se vsem sodelavcem društva za prizadevno in uspešno vodenje  programov, 

čestitke vsem športnikom, ki so dosegli kar nekaj odmevnih uspehov.  

 

Na spletni strani društva, ki jo že več let vzorno ureja Mojca Mezeg Drmota, si lahko ogledate 

letošnjo predstavitev in pobrskate po ostalih rezultatih. 

 

Mihaela Oblak Vehar  
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ŠOLSKI PARLAMENT  

 

Tema letošnjega šolskega leta je bila že tretjič Moja poklicna prihodnost, saj je na pretekle 

izvedbe močno vplivala epidemija. Če smo v preteklih letih govorili o različnih poklicih v 

sedanjosti, preteklosti in prihodnosti in načinih opravljanja le-teh, smo letos otroke nagovorili 

k razmišljanju o samostojni poklicni poti – podjetništvu. Ugotovili so, da podjetniki ustvarjajo 

nekaj novega, prevzemajo tveganja in so za to nagrajeni.  Našteli so celo vrsto prednosti in 

slabosti podjetništva in razmišljali o prispevku podjetništva družbi. Podjetnik je oseba, ki ima 

ideje, domišljijo, znanje, pogum, potrpežljivost, izkušnje. Podjetnik načrtuje, vodi ekipo, si 

postavi cilje, zaznava priložnosti, se nenehno uči. Učenci poznajo kar nekaj podjetij, ki so v 

lokalnem okolju ustvarili svojo pot. Učenci so tudi našli kopico lastnih podjetniških idej in 

razmišljali o tem, kako bi to podjetje zagnali. Ob tem se je pojavilo veliko vprašanj, o katerih 

so se predstavniki oddelkov od 4. do 9. razreda pogovarjali na šolskem parlamentu, ki je potekal 

konec marca. Za vse ideje, pomisleke, vprašanja je bila ura skoraj prekratka. Občinski 

parlament je potekal na OŠ Poljane v aprilu. Predstavniki naše šole so skupaj z vrstniki iz Žirov 

in Poljan na čajanki spoznali uspešne lokalne podjetnike. Svoje izkušnje iz poslovnega sveta so 

delili Blaž Mur iz žirovskega podjetja Ino, Primož Tavčar in Nina Šavor iz Laprine, Miha 

Lavtar iz Optiweba, Jernej Markelj iz Mizarstva Markelj ter Marko Božnar iz Zidarstva 

Božnar. Svoje delovne izkušnje pa so delili tudi gostje – ravnatelji osnovnih šol Iz Poljan, 

Gorenje vasi in Žirov. 

Učenci so se z gosti pogovarjali o svetu posla, zaposlitvah, odnosih na delovnem mestu, 

pričakovanjih, poslovnih idejah in o nujnosti nenehnega razvoja lastnih idej. Med učenci in 

obiskovalci se je razvil zanimiv dialog, ki je prinesel nova spoznanja. Učenci so jih lepo strnili 

v geslo: Kaj bom odnesel s srečanja? Nanizali so nekaj življenjsko pomembnih sporočil in 

verjamemo, da si jih bodo zapomnili in jih v prihodnje tudi s pridom uporabili pri ustvarjanju 

svoje karierne poti. 

                Andreja Uršič in Marta Kelner  

 

VODENJE ŠOLSKE PREHRANE 

 

V naši ustanovi sem skrbela za zdravo, uravnoteženo in raznoliko prehrano otrok v vrtcu in šoli, 

ravno tako pa tudi za prehrano delavcev vrtca in šole.  

Jedilniki so prilagojeni ciljnim skupinam odjemalcev hrane, vsekakor pa tudi letnemu času, 

možnosti lokalne dobave, finančnim možnostim, tradiciji… Jedilnike popestrimo z uvajanjem 

starih slovenskih jedi, sledimo pa tudi sodobnim trendom na prehranskem področju. 

V spomladanskem času - po zrahljanih COVID ukrepih, je šolska kuhinja v skladu z navodili 

NIJZ ponovno začela pripravljati tudi namaze, oz. se je način priprave in delitve hrane v naši 

ustanovi vrnil v način, ki je veljal pred začetkom epidemije. 

Pri načrtovanju in izvajanju nalog sem sodelovala z vodstvom šole in vrtca, z računovodstvom, 

z vzgojiteljicami v vrtcu, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje Kranj, z Razvojno agencijo 

Sora, z lokalnimi dobavitelji in seveda z vodjo kuhinje na centralni šoli in obeh podružničnih 

šolah in ostalim kuhinjskim osebjem. Tudi z učenci je večkrat potekal pogovor na temo šolske 

prehrane. 

Udeleževala sem se izobraževanj  s področja prehrane. 

Tudi letošnje leto je  bilo veliko pozornosti posvečene uvajanju hrane lokalnega izvora na naše 

jedilnike. Obdržali smo že uvedene dobre prakse – pitje vode in brezmesni dan. 

Glede na dobro sodelovanje z lokalnimi dobavitelji še zmanjšujemo količino odpadne hrane,  

pa tudi količino odpadne embalaže (dobavitelji večino hrane pripeljejo v vračljivi, večkrat 

uporabni embalaži). 
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Skupaj z delavci v kuhinji se trudimo, da je zagotovljen vsaj en do dva topla obroka za šolsko 

malico na teden (mlečna jed, enolončnica, juha …)  

Tradicionalni slovenski  zajtrk smo letos zaradi COVID ukrepov organizirali v učilnicah.  

Letos je bila narejena in analizirana anketa o zadovoljstvu s šolsko prehrano preko spletne 

aplikacije 1KA. 

Agata Bradeško 

 

SVETOVALNO DELO  

 

Svetovalna služba sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in vrtcu, z namenom, da bi bili skupaj čim 

bolj uspešni pri uresničevanju temeljnega cilja šole in vrtca – optimalnega razvoja otrok, ne 

glede na spol, kulturno in socialno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in 

duševno konstitucijo. Svetovalni delavec je strokovni sodelavec, ki se preko svetovalnega 

odnosa vključuje v reševanje raznovrstnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in vrtcu 

ter rešuje psihološka, pedagoška in socialna vprašanja. Na različnih področjih šolskega 

svetovalnega dela se prepletajo dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti in 

dejavnosti načrtovanje ter evalvacije. Svetovalna delavka v ta namen opravlja svetovalno delo 

z otroki, s strokovnimi delavci in starši ter sodeluje z vodstvom šole in po potrebi tudi z 

zunanjimi institucijami. 

Svetovalno in posvetovalno delo z učenci in otroki, strokovnimi delavci vrtca in šole ter z 

vodstvom vrtca oz. šole z namenom izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja v šoli in bivanja 

otrok v vrtcu: 

- koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami in integriranim učencem s posebnimi 

potrebami; 

- delo v strokovnih timih za učence z učnimi težavami in posebnimi potrebami; 

- izvajanje dodatne strokovne pomoči (pomoč učenki sedmega razreda s posebnimi potrebami, 

ki je od aprila naprej potekalo dvakrat tedensko. Skupaj sva predelovali učno snov ter vmes 

delali na socialnih stikih, samozavesti, planiranju in učenju učenja); 

- vodenje osebnih map učencev in otrok s posebnimi potrebami (pisanje vabil, zapisnikov, 

soglasja staršev, pisanje IP-ja); 

- tedenska obravnava z učenko (k meni je prihajala enkrat tedensko, in sicer zaradi težav na 

področju samozavesti, samopodobe, organizacije šolskega dela. Izhaja iz družine iz 

nespodbudnega okolja – s pogovorom in različnimi psihološkimi tehnikami sem ji skozi šolsko 

leto pomagala pri premagovanju težav in preprek); 

- občasne obravnave z učenci, ki so to potrebovali (učenci v stiski zaradi domače ali šolske 

situacije); 

- sodelovanje s Komisijo za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu za šolstvo 

(preverjanje ustreznosti pogojev, pisanje dopisov); 

- sodelovanje z vodstvom pri zagotavljanju in preverjanju ustreznih pogojev za učence s 

posebnimi potrebami v šoli in vrtcu; 

- individualno svetovanje staršem učencev z učnimi težavami oz. posebnimi potrebami 

(sodelovanje pri pogovornih urah); 

- pomoč staršem pri izpolnjevanju Zahteve za uvedbo postopka usmerjanja (natančna 

obrazložitev staršem kaj to pomeni, kaj jih čaka, kaj lahko od tega pričakujejo); 

- delo v ožjem in širšem kolegiju šole (sodelovanje pri pogovorih, dajanje predlogov); 

- hospitacije v oddelkih z namenom opazovanja in svetovanja učencem, ki imajo težave (pomoč 

učiteljem in posledično učencem, ki so s svojim neprimernih obnašanjem motili pouk); 

- redni obiski v enotah vrtca in pogovori z vzgojiteljicami o posebnostih otrok v vrtcu (dvakrat 

mesečno obisk vrtca Zala in dvakrat mesečno obisk vrtca Dobrava); 

- izvajanje preventivnih delavnic v 4. in 5. razredu na temo čustev (izražanje jeze); 
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- pomoč staršem pri premagovanju težav z otrokom (sodelovanje na sestankih, pogovornih urah 

– staršem svetovala kaj narediti v določenih primerih); 

- sodelovanje na pogovornih urah z vzgojiteljicami, svetovanje staršem otrok s težavami (pri 

vzgoji otrok, pri postavljanju meja za otroka, ustaljen urnik); 

- pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini, z razvojnimi težavami in 

s posebnimi potrebami; 

- hospitacije v vrtcu z namenom opazovanja otrok, ki potrebujejo pomoč in z namenom 

optimalne sestave oddelkov 1. razreda; 

- sodelovanje z javno delavko in Centrom za socialno delo, ki pomaga in koordinira pomoč 

družini vzgojno zahtevnega otroka (sodelovala na sestankih za družino, sodelovala na sestankih 

z gospo iz CSD-ja, izmenjavanje informacij v korist otroka). 

Svetovalno in posvetovalno delo z otroki in učenci, strokovnimi delavci vrtca in šole, starši in 

vodstvom šole v zvezi z vsakodnevnim potekom življenja v vrtcu in na šoli in v zvezi z vzgojno 

in disciplinsko problematiko: 

- pomoč in podpora otrokom in učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami (vodenje 

pogovora in svetovanje kako naprej); 

- sodelovanje pri izdelavi individualiziranih vzgojnih načrtov za učence, ki jim je bil izrečen 

vzgojni opomin (izrečeni 4 vzgojni ukrepi in en vzgojni opomin); 

- sodelovanje in posvetovanje z zunanjimi institucijami (Center za socialno delo, Dispanzer za 

mentalno zdravje, Zdravstveni dom Gorenja vas) o otrocih in učencih, ki so tam obravnavani; 

- vodenje mape vzgojnih opominov za učence; 

- posvetovanje z učitelji pri delu z oddelčnimi skupnostmi; 

- posvetovanje z vzgojiteljicami v povezavi z delom v skupini; 

- sodelovanje z vodstvom pri oblikovanju ustrezne kulture in klime na šoli in v vrtcu. 

Svetovalni in posvetovalno delo z otroki in učenci, strokovnimi delavci šole in vrtca in starši o 

splošnih  značilnostih telesnega, osebnega in socialnega razvoja otrok: 

- svetovanje in neposredna pomoč otrokom s težavami v telesnem, osebnem in socialnem 

razvoju ter koordinacija pomoči tem otrokom (pomoč in svetovanje otrok s težavami, nudenje 

psihološke podpore, spodbujanje, motiviranje, plani za naprej); 

- sodelovanje z Dispanzerjem za mentalno zdravje (posvetovanje z logopedom, psihologom in 

specialnim pedagogom glede specifične problematike otrok); 

- sodelovanje na timskih sestankih z multidisciplinarnim timom za vrtčevske otroke; 

- sodelovanje z vodstvom pri načrtovanju strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev. 

Svetovalno in posvetovalno delo z otroki in učenci, strokovnimi delavci, starši in vodstvom ter 

zunanjimi ustanovami o vprašanjih v zvezi z šolanjem: 

- načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa v prvi razred osnovne šole. 

- vodenje Komisije za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo 

Komisija se je sestala 19. maja, kjer smo obravnavali 6 prošenj za odlog všolanja. Vse so bile 

odobrene; 

- pomoč učencem pri vključevanju v šolsko življenje 

Med letošnjem šolskim letom se na našo šolo ni vpisal noben nov učenec. Tekom šolskega leta 

se je ponovno izpisal en učenec, ki šolanje nadaljuje v Keniji. Aprila pa se je zaradi selitve v 

Nemčijo izpisala ena učenka iz 3. b razreda. 

- sodelovanje v Komisiji za sprejem otrok v vrtec (sprejemanje prošenj, vrednotenje le-teh, 

sodelovanje na sestanku na občini); 

- sodelovanje pri oblikovanju skupin v vrtcu (sodelovanje z vodjo vrtca); 

- spremljanje učencev na ekskurzijah, športnih dnevih, kulturnih dnevih (spremstvo na 

ekskurzijah). 
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Iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno 

ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj. Sodelovanje z razredniki 

in drugimi učitelji, z vzgojiteljicami, starši in vodstvom šole ter zunanjimi ustanovami: 

- sodelovanje pri oblikovanju programov pomoči učencem, ki imajo zaradi neprimernih 

socialno-ekonomskih razmer težave z učenjem – organizacija prostora za učenje v šoli, pomoč 

pri zagotavljanju šolskih potrebščin, delovnih zvezkov; 

- subvencioniranje šole v naravi (zbiranje vlog, sodelovanje na sestankih UOŠS, dodelitev 

finančne pomoči družinam, obveščanje staršev o višini finančne pomoči); 

- sodelovanje v Upravnem odboru šolskega sklada; 

- sodelovanje s Centrom za socialno delo, kadar rešuje socialno problematiko družin naših 

učencev (posvetovanje in sodelovanje z njimi preko telefonskih pogovorov in elektronskih 

sporočil glede stisk pri družinah); 

- sodelovanje z Občinsko organizacijo Rdečega križa – zagotavljanje nujnih šolskih potrebščin 

in oblačil za otroke, ki živijo v slabih materialnih pogojih; predlaganje socialno ogroženih otrok 

za letovanje; 

- sodelovanje z občinsko Zvezo prijateljev mladine pri organizaciji letovanj učencev naše šole, 

ki prihajajo iz socialno ogroženih družin (telefonski pogovori, elektronska sporočila, 

sodelovanje s starši, kadar so potrebovali pomoč). 

 

Komisija za ugotavljanje pripravljenost otrok za vstop v šolo 

 

Komisija za ugotavljanje pripravljenosti vstopa otrok v šolo je sklicana zato, da ugotovimo, ali 

je otrok upravičen do odloga všolanja še za eno leto. Letos smo se dobili sredi maja, da smo 

pregledali šest prošenj za odlog všolanja.  

Poizvedba in nato priprava različnih psiholoških testov, ki ugotavljajo pripravljenost otroka za 

vstop v šolo (POŠ, RTČ – P, vaje za grafomotoriko, vprašalniki); 

Pregled vseh prošenj in potrebnih dokumentov za odlog všolanja (prejetih 9, odobrenih 8); 

Testiranje otrok, za katere so starši prosili za odlog všolanja za eno leto (testirala otroke, ki niso 

imeli zdravniškega mnenje/izvida o priporočenem odlogu všolanja); 

Pogovor s starši glede odloga njihovega otroka in javljanje rezultatov (po končanem testiranju 

sem staršem otroka sporočila okvirne podatke glede testiranja); 

Sodelovanje z otroškim zdravnikom, učiteljico in vzgojiteljico (na sklicanem sestanku); 

Skupno ugotavljanje o pripravljenosti vstopa otroka v šolo (skupno soglašanje o odobritvi vsake 

prošnje posamično). 

Anja Podobnik 

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ 

 

Dodatno strokovno pomoč sem izvajala pri enajstih učencih v vrtcu (enota Sovodenj) in v 

matični šoli. V šoli sem pomoč nudila na razredni in predmetni stopnji, v vrtcu pa v 

kombiniranem oddelku. Z učenci sem delala od začetka šolskega leta. Z enim otrokom pa sem 

z delom pričela kasneje, in sicer meseca novembra, saj je takrat dobil odločbo o usmeritvi v 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

Za vsakega učenca s posebnimi potrebami sem v sodelovanju s strokovno  skupino učiteljev oz. 

vzgojiteljic in staršev sestavila individualiziran program, v katerem smo določili področja, kjer 

bo učenec oz. otrok potreboval pomoč in potrebne prilagoditve, ki jih bo deležen pri dejavnostih 

oz. predmetih in pri ocenjevanju znanja. Individualizirani programi so bili predstavljeni 

staršem. S starši sem redno sodelovala, strokovna skupina se je srečala trikrat letno z namenom 

predstavitve, spremljanja in evalviranja individualiziranega programa. 
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Otroci so imeli različne težave oz. motnje: čustveno-vedenjske težave, primanjkljaje na 

posameznih področjih učenja, motnje avtističnega spektra, govorno jezikovne težave in 

dolgotrajno bolezen. 

Področja individualne strokovne obravnave so bila naslednja: pomoč pri učenju angleščine, 

matematike, slovenščine, krepitev vidne in slušne pozornosti in koncentracije, socialno-

emocionalno učenje, razvoj čustvene pismenosti, učne spretnosti (samostojnost, strategije 

reševanja nalog, učenje učenja, organiziranost), računalniško opismenjevanje, fina motorika, 

grafomotorika, orientacija, govorno-jezikovni razvoj. 

Skozi šolsko leto sem sledila ciljem, ki smo si jih zastavili v individualiziranih programih in 

delo prilagajala morebitnim spremembam individualiziranih programov. Dnevno sem 

sodelovala z učitelji in vzgojitelji in se z njimi dogovarjala o nadaljnjem delu. V času bolezni 

ali karantene, pa sem ure dodatne strokovne pomoči izvajala prek ZOOM-a. 

 

Taja Lampe 

 

DELO Z UČENCI DODATNIH DEJAVNOSTI  
 

Pri delu z učenci dodatnih dejavnosti smo se ravnali po konceptu in operacionalizaciji koncepta 

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. V tem šolskem letu smo v dodatne 

dejavnosti vključili 34 učencev. 

Septembra smo z identificiranimi učenci opravili posvetovalne pogovore o njihovih načrtih, 

pričakovanjih in potrebah v tem šolskem letu. Učence višjih razredov smo na teh pogovorih 

seznanili s pogoji za pridobitev Zoisove štipendije.  

Za vse identificirane učence smo vodili osebne mape s podatki o rezultatih testiranj, 

individualiziranim programom, dopolnitvami individualiziranih programov za tekoče šolsko 

leto in evalvacijskimi poročili.  

Učencem smo, glede na njihove sposobnosti in interese individualizirali pouk, jih spodbujali k 

vključevanju  v dodatne dejavnosti (dodatni pouk, interesne dejavnosti) in jim omogočili 

priprave na tekmovanja iz znanja in izdelavo raziskovalnih nalog.   

Poleg dejavnosti, ki smo jih ponudili vsem učencem šole, smo posebej zanje organizirali še 

dodatne dejavnosti, pri katerih so v homogeni učni skupini širili in poglabljali svoje znanje. 

Strokovna skupina za dodatne dejavnosti, v kateri so Mojca Mezeg Drmota, Kati Mezeg, Tina 

Krek in Anica Podobnik je organizirala in izpeljala sklop zanimivih tematskih delavnic obiske 

kulturnih ustanov in prireditev ter dva tabora v CŠOD ob morju. 

Ponujenih dejavnosti se je udeleževala velika večina učencev.  

 

Učenci so dosegli kar nekaj priznanj na tekmovanjih iz znanja, nekateri pa tudi najboljši možni 

učni uspeh (s samimi odličnimi ocenami). 

Vse učence (ne samo tiste, za katere vodimo osebne mape) smo spodbujali k udeležbi na 

različnih tekmovanjih in jih seznanili z možnostmi za pridobitev Zoisove štipendije. Spremljali 

smo njihove dosežke in ob koncu šolanja s tistimi, ki so dosegli srebrna in zlata priznanja na 

tekmovanjih iz znanja, opravili pogovore in posredovali potrebne informacije v zvezi z razpisi 

štipendij. 

 

V tem šolskem letu je bilo v 3. razredu na novo predlaganih trinajst učencev, v 4. razredu en 

učenec, v 6. razredu dve učenki in v 7. razredu ena učenka, skupaj sedemnajst učencev. Jeseni 

bo za predlagane učence stekel postopek potrjevanja nadarjenosti. 
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DEJAVNOSTI KARIERNEGA SVETOVANJA 

 

V devetem razredu je letos zaključilo šolanje na naši šoli 60 učencev.  Vsi so bili vključeni v 

program kariernega svetovanja. 

V tem šolskem letu je poklicno svetovanje in informiranje zopet v veliki meri potekalo v živo 

na šoli. Nekaj predstavitev srednjih šol smo izvedli preko zooma, večino pa na razrednih urah. 

Pri dnevih odprtih vrat sta bila možna oba načina – nekateri v živo, nekateri po zoomu. 

Program smo izvajali skupinsko in individualno. 

Za vse učence smo na razrednih urah pripravili  

- splošne informacije pred poklicno izbiro, 

- informacije o šolskem sistemu, 

- anketo o poklicni nameri, 

- pregled Razpisa za vpis, 

- priprava na izpolnjevanje prijavnice za vpis, 

- predstavitve srednjih šol (predstavniki srednjih šol) 

 

Na razrednih urah so se nam predstavile srednje šole: Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka, 

Srednja šola za strojništvo Škofja Loka, Biotehniški šolski center Naklo, Šolski center Kranj – 

Tehniška gimnazija, Šolski center Kranj – Srednja tehniška šole, Srednja ekonomska storitvena 

in gradbena šola Kranj in Gimnazija Škofja Loka. Skupaj z OŠ Žiri smo za zainteresirane 

učence preko zooma organizirali še predstavitve Srednje zdravstvene šole Ljubljana in Srednje 

šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana. 

V četrtek, 3. 2. 2022, smo na roditeljskem sestanku starše  podrobneje seznanili s celotnim 

vpisnim postopkom.  

Učence smo obveščali o dnevih odprtih vrat na srednjih šolah in zaposlitvenih sejmih 

 Glede pogojev za pridobitev Zoisove štipendije po končani osnovni šoli smo seznanili učence  

7., 8. in 9. razreda na razrednih urah  in njihove starše na 1. roditeljskem sestanku. Zoisovo 

štipendijo lahko pridobijo vsi učenci, ki dosežejo v 9. razredu zelo dober učni uspeh in srebrna 

in zlata priznanja na državnih tekmovanjih.  

Urejali smo oglasno desko z osnovnimi informacijami in učence usmerjali k zbiranju informacij 

preko spleta. Aktualne informacije smo objavili na domači spletni strani. 

 

Vpis učencev v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2022 / 23 

V srednje šole se je vpisalo 60  učencev. 

Po šolah 

Šola 

 

Št.uč. 

TŠC  Srednja tehniška šola Kranj  12 

Srednja šola za strojništvo Škofja Loka 8 

Biotehniški center Naklo 8 

Gimnazija Škofja Loka 5 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana  5 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana 4 

Srednja lesarska šola  Škofja Loka  4 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana 2 

Srednja ekonomska šola Ljubljana 2 
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Srednja ekonomska, gradbena in storitvena šola Kranj 2 

Škofijska klasična gimnazija Lj. - Šentvid 2 

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina 2 

Srednja šola za računalništvo Ljubljana  1 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 1 

Gimnazija Koper 1 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 1 

                                                                    SKUPAJ 60 

 

Po programih 

Program 

 

Št.uč. 

splošna gimnazija 6 

tehniška gimnazija 2 

klasična gimnazija 2 

tehnik računalništva 7 

vzgojitelj predšolskih otrok 4 

zdravstvena nega 4 

veterinarski tehnik 3 

ekonomski tehnik 2 

grafično oblikovaje  1 

strojni tehnik 1 

elektrotehnik 1 

tehnik mehatronike 1 

kozmetični tehnik 1 

naravovarstveni tehnik 1 

lesarski tehnik 1 

avtoserviser 5 

slaščičar 4 

mizar 3 

mehanik kmetijskih in delovnih strojev 3 

oblikovalec kovin – orodjar 2 

frizer 2 

računalnikar 2 
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Po kraju šolanja 

Kraj šolanja Št. uč. 

Škofja Loka 17 

Ljubljana 18 

Kranj 14 

Naklo 8 

Ajdovščina 2 

Koper 1 

                                       SKUPAJ 60 

 

Po vrsti programa 

Vrsta programa Št. učencev % 

gimnazija 10 17 % 

srednja strokovna šola 27 45 % 

srednja poklicna šola  23 38 % 

Vodili smo predpisano dokumentacijo v zvezi s poklicnim svetovanjem. 

 

Individualna in skupinska učna pomoč 

 

Iz fonda ur 0, 5 na oddelek, ki je namenjen pomoči učencem z učnimi težavami in učencem 

dodatnih dejavnosti, smo namenili 9 ur tedensko individualni in skupinski učni pomoči za 

učence z učnimi težavami. Večina pouka je potekala individualno oz. v manjši učni skupini (do 

4 učenci). 

Individualno smo pomagali učencem od 1. do 9. razreda. 

Število vključenih učencev po razredih: 

 

raz. št. uč. 

1.  4 

2.  2 

3.  6 

4.  2 

5.  2 

6. 2 

7.  2 

8.  6 

gospodar na podeželju 1 

mehatronik operater 1 

                                              SKUPAJ  60 
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9.  2 

SK. 28 

 

 

Učenci so s pomočjo individualne učne pomoči uspešno napredovali.  Štirinajst učencev je bilo 

predstavljenih  Komisiji za usmerjanje; trije so dobili odločbo že med šolskim letom, ostali še 

čakajo na obravnavo. Poleg teh učencev so še nekateri obravnavani v  Dispanzerju za mentalno 

zdravje, kjer zunanji strokovnjaki opravijo celostno diagnostiko. Specialna pedagoginja 

Katarina Podrekar je za učence, ki  imajo izrazitejše učne težave, pripravila priporočila in 

predlagala prilagoditve pri šolskem delu.  

 

Za vsakega učenca, ki je bil vključen v individualno učno pomoč,  je bil v soglasju s starši 

pripravljen individualni načrt pomoči in ob koncu leta evalvacija dela.  Dokumentacijo o delu 

z učenci z učnimi težavami vodi svetovalna služba v osebnih mapah učencev. 

 

Marija Jurjevič  

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ  

 

V šolskem letu sem izvajala dodatno strokovno pomoč pri dveh otrocih v vrtcu in enajstih 

učencih v šoli, v skupnem obsegu 27 ur na teden. En otrok se je izobraževal od 1. 9. 2021 na 

domu in je imel dodatno strokovno pomoč po prejemu odločbe o usmeritvi na domu. 

Dva učenca sta pomoč dobila med šolskim letom, učenec prvega razreda novembra, otrok v 

vrtcu oktobra 2021. 

V vrtcu se je pomoč izvajala pri dveh otrocih v obsegu 4 ure na teden, pri vsakem po dve uri, 

individualno, izven oddelka. En otrok je že bil odložen in je bila aprila 2022 vložena Zahteva 

za uvedbo postopka usmerjanja zaradi spremembe ravni izobraževanja. Otrok bo z novim 

šolskim letom začel obiskovati 1. razred. Za drugega otroka je bil sklican sestanek s strani ZD 

Kranj. Pomoč je imel od oktobra naprej in je v šolskem letu tekom obravnav viden zelo velik 

napredek.  

V šolskem letu 2021/22 sem izvajala dodatno strokovno pomoč (DSP) pri enajstih učencih z 

odločbo o usmeritvi v šoli, skupno v obsegu 23 ur na teden. Vsi učenci uspešno napredujejo v 

naslednji razred. 

En učenec je obiskoval prvi razred, pomoč se je začela izvajati novembra, dva učenca sta 

obiskovala drugi razred, eden tretji razred, eden četrti razred, dva učenci peti razred, dva učenca 

šesti razred in en učenec sedmi razred in en učenec deveti razred.  

Ob koncu šolskega leta je bila za dva učenca vložena zahteva za spremembo odločbe. 

Predlagamo, da se pri enem učencu zamenja profil izvajalca, pri drugem pa ni več potrebe po 

logopedski obravnavi. 

Pouk je potekal po dogovorjenem urniku. V času izobraževanja na daljavo so bili vsi učenci 

odzivni. Redno smo delali preko zoom videokonference. Po ponovni vrnitvi v šolo smo 

individualne ure, ko so bili učenci odsotni zaradi karanten in bolezni, izvedli na daljavo. 

Dogovorjeni smo bili, da se zooma udeležijo po urniku, ki ga imajo v šoli. Na ta način jim ure 

niso odpadale, naredili so redno snov, dogovarjali smo se glede dela pri ostalih predmetih in 

drugih obveznosti.  

Avgusta 2021 je bil za vse učence, ki so že imeli pomoč, izdelan individualiziran program (IP). 

Pred nastankom IPja so se sestali timi. Med šolskim letom sta bila izvedena še dva timska 

sestanke. Vsi dokumenti (IP, zapisniki, evalvacije)  so v osebnih mapah učencev. 

 

Alenka Jesenko  
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DODATNA STROKOVNA POMOČ  

 

Dodatno strokovno pomoč sem izvajala pri dvanajstih učencih s posebnimi potrebami, 26 ur 

tedensko, poleg tega sem izvajala še eno uro učne pomoči učencu z odločbo iz 8. razreda. En 

učenec se je v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključil sredi 

meseca novembra. 

6 ur dodatne strokovne pomoči sem izvajala na razredni stopnji in 20 ur (+ura učne pomoči)  na 

predmetni stopnji. 

Za vsakega otroka sem ob sodelovanju strokovne  skupine sestavila individualiziran program, 

v katerem smo določili tudi prilagoditve, ki so jih bili otroci deležni pri vseh predmetih. 

Individualizirane programe sem predstavila staršem. 

Otroci so imeli različne težave oz. motnje: primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

dolgotrajno bolni, govorno-jezikovne motnje, avtistične motnje, lažja gibalna oviranost. 

Nekateri so bili opredeljeni kot učenci z več motnjami. 

Področja individualne strokovne obravnave so bila naslednja: pomoč pri učenju slovenščine, 

matematike, angleščine; pozornost in koncentracija; socialno-emocionalni razvoj; učne 

spretnosti (samostojnost, strategije reševanja nalog, učenje učenja, organiziranost); fina 

motorika, grafomotorika; orientacija; govorno-jezikovno področje … 

Skozi šolsko leto sem sledila ciljem, ki smo si jih zastavili v individualiziranih programih in 

delo prilagajala morebitnim spremembam individualiziranih programov.  

Redno sem sodelovala s starši in učitelji, ki te otroke poučujejo. Z učitelji sem sodelovala vsak 

dan in se z njimi dogovarjala o nadaljnjem delu. 

Med letom sem spremljala ocene učencev, odnose z vrstniki. 

Z enim učencem, ki se je zaradi covidnih razmer šolal na daljavo, sem delala preko zooma. 

 

                                                                                                                                 Katja Cegnar 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

V šolski knjižnici smo pridobili 210 novih knjižnih enot v vrednosti 2025,16 €. Glede na način 

dobave smo 74 enot prejeli v dar (282,14 €), 136 enot pa smo pridobili z nakupom (1743,02 €). 

To gradivo je namenjeno uporabnikom na matični šoli, v vseh enotah vrtca in na obeh 

podružničnih šolah. 

Vse nove enote knjižničnega gradiva sem opremila, evidentirala (računalniška obdelava) ter 

jih razvrstila na ustrezna mesta, kjer so na voljo uporabnikom.  

Nadaljevala sem vnašanjem knjižničnega gradiva v sistem Cobiss (41. člen Zakona o 

knjižničarstvu). Vnesla sem 906 enot iz knjižnice in kabinetov matične šole, 27 enot iz vrtca 

Zala, 20 enot iz PŠ Sovodenj, 23 enot iz PŠ Lučine ter 586 učbenikov iz šolskega učbeniškega 

sklada. Z delom bom nadaljevala tudi v prihodnjem šolskem letu. 

 

Knjižnično gradivo, ki je fizično tako poškodovano, da ga ni več moč uporabljati, je potrebno 

odpisati. Prav tako se odpiše gradivo, ki je vsebinsko zastarelo in ni več v skladu s trenutno 

veljavnimi učnimi načrti. Odpisali smo 282 knjižnih enot v vrednosti 1754,62 € in 26 enot 

neknjižnega gradiva (522,18 €). Seznam odpisanih knjig sem poslala NUK-u. Izbrali so eno 

knjigo s seznama. Knjige smo ponudili našim zaposlenim, da so si lahko izbrali kaj za svoje 

potrebe. Ponudila sem jih tudi antikvariatu v Škofji Loki, ki pa je našo ponudbo zavrnil. Ostale 

knjige je prevzel Marjan Škafar, s katerim sodelujem že vrsto let na priporočilo Knjižnice Ivana 

Tavčarja Škofja Loka. Tudi on ima antikvariat. 
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Šolsko knjižnico je v tem času obiskalo 6062 učencev. Izposojenih je bilo  6372 knjig. Učitelji 

in ostali delavci šole so šolsko knjižnico obiskali 578-krat in si izposodili 1410 knjig. Skupno 

je bilo v tem času 6640 obiskovalcev, ki so si izposodili 7782 knjig.  

 

Iz učbeniškega sklada  si je 619 učencev izposodilo učbenike. To je 99,83 % vseh učenk in 

učencev naše šole. Učenke in učenci od 1. do 9. razreda so dobili učbenike v izposojo 

brezplačno. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je nadaljevalo s sistematično obnovo 

učbeniških skladov.  

Po  Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov je uvedena metodologija za določanje višine 

letnih sredstev za učbeniški sklad v osnovnih šolah. Ministrstvo določi vrednost točke in 

dinamiko nakazil. Za šolsko leto 2021/202 smo prejeli 14.286,00 €. V ta znesek je vključen tudi 

prispevek Ministrstva za 1., 2. in 3. razred. Učenci 1., 2. in 3.  razreda namreč prejmejo učna 

gradiva (delovne učbenike in delovne zvezke) brezplačno. To prav tako ureja Pravilnik o 

upravljanju učbeniških skladov. Za ta namen smo porabili 7990,00 €. Novi učbeniki so nas stali  

7964,91 €. Skupno smo torej porabili 15.954,91 €. 

Na računu učbeniškega sklada smo od prejšnjega šolskega leta imeli še 5.036,32 €. Z 

odškodnino za izgubljene in poškodovane učbenike smo dobili 21,40 €. Stanje na računu 

učbeniškega sklada je 3.388,81 €. 

 

Pomemben del šolske knjižnice predstavlja tudi periodični tisk. To področje dela je razdeljeno 

na dva dela. 

 prvi del predstavljajo revije za otroke in mladino. Na začetku šolskega leta sem 

razdelila reklamno gradivo posameznih ponudnikov (razrednikom, da so ga posredovali 

staršem na roditeljskih sestankih) ter zbrala naročila. Učencem sem nato revije 

razdeljevala. Za plačilo naročnine so učenci dobili položnice na domače naslove. V 

februarju so nekatere založbe ponudile možnost polletne naročnine.  

 Drugi del predstavljajo revije, ki so namenjene uporabi v šoli. Namenjene so 

delavcem šole in vrtca za njihovo strokovno delo in izobraževanje. Nekaj teh revij je 

namenjenih tudi učencem, da se lahko v šolski knjižnici seznanijo z njimi, če nimajo 

možnosti, da bi jih naročili. Revije sem evidentirala in jih nato posredovala na ustrezna 

mesta (knjižnica, kabineti, vrtec, podružnični šoli). 

 

Sodelujemo v gibanju za dobro knjigo – bralni znački. Zaključna slovesnost je letos ponovno 

potekala v šolski avli. V ponedeljek, 16. maja 2022, so se nam na prireditvi pridružili tudi učenci 

obeh podružničnih šol s svojimi učiteljicami. Naš letošnji gost je bil prav poseben. Poseben 

zato, ker je bil pred leti naš učenec. Danes je priznan stripar in glasbenik. To je Martin Ramoveš. 

Prikazal nam je, kako nastane strip. Zaigral je tudi nekaj pesmi in odgovoril na vprašanja 

učencev. Potem sta skupaj z ravnateljem učencem podelila priznanja za opravljeno bralno 

značko. 

 

Bralna priznanja je prejelo naslednje število učenk in učencev:  

 

MATIČNA ŠOLA PODRUŽNIČNI ŠOLI 

1. r. 52 1.r. 14 

2. r. 47 2.r.   8 

3. r. 47 3.r. 18 

4. r. 31 4.r. 13 

5. r. 47 5.r.   9 

6. r. 24 SKUPAJ 62 

7. r. 19   
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8. r. 10   

9. r. 12   

SKUPAJ 289   

 

SKUPAJ CŠ + PŠ =289 + 62 = 351 

 

Z dobro knjigo se je v tem šolskem letu torej srečevalo 351 učencev, kar pomeni 56,88 % vseh 

učencev na šoli. 12 učenk in učencev devetega razreda je skozi vsa leta osnovnošolskega 

izobraževanja sledilo dobri knjigi. Na valeti so prejeli spominska priznanja in knjižne nagrade. 

Društvo Bralna značka pri ZPMS jim je podarilo knjigo Kjer veter spi Damijana Šinigoja. 

 

V knjižnici so potekale tudi skupinske oblike knjižne in knjižnične vzgoje – KNJIŽNIČNO 

INFORMACIJSKA ZNANJA – KIZ. 

 

RAZRED TEMA DATUM 

1.a Pravljica: Mala miška in veliko rdeče jabolko (A. 

Benjamin) 

20. 9. 2021 

Predstavitev knjižnice in izposoja 27. 9. 2021 

Racman in knjiga (U. Krempl) 6. 5. 2022 

1. b Pravljica: Mala miška in veliko rdeče jabolko (A. 

Benjamin) 

16. 9. 2021 

Predstavitev knjižnice in izposoja 7. 10. 2021 

Racman in knjiga 14. 4. 2022 

2. a Spet v knjižnici in pravljica Tudi ptice berejo 24. 9. 2021 

2. b Spet v knjižnici in pravljica Tudi ptice berejo 27. 9. 2021 

3. a Predstavitev knjig za bralno značko 21. 9. 2021 

V knjižnici znam sam poiskati knjige in revije 28. 3. 2022 

3. b Predstavitev knjig za bralno značko 14. 9. 2021 

V knjižnici znam sam poiskati knjige in revije 28. 3. 2022 

M. Pawagi: Deklica, ki je sovražila knjige 5. 4. 2022 

3. c Predstavitev knjig za bralno značko 14. 9. 2021 

M. Pawagi: Deklica, ki je sovražila knjige 11. 10. 2021 

V knjižnici znam sam poiskati knjige in revije 31. 3. 2022 

4. b Predstavitev knjig za bralno značko 4. 11. 2021 

5. a Predstavitev knjig za bralno značko 17. 9. 2021 

Ljudska pravljica 28. 9. 2021 

Iskanje informacij in navajanje virov 28. 3. 2022 

5. b Predstavitev knjig za bralno značko 9. 9. 2021 

Ljudska pravljica 20. 9. 2021 

Iskanj informacij in navajanje virov 25. 4. 2022 

5. c Predstavitev knjig za bralno značko 15. 9. 2021 

Iskanje informacij in navajanje virov 16. 3. 2022 

1. r. Lučine Racman in knjiga 12. 4. 2022 

2. r. Lučine Racman in knjiga 12. 4. 2022 

3. r. Lučine M. Pawagi: Deklica, ki je sovražila knjige 12. 4. 2022 

4. r. Lučine Iskanje informacij in navajanje virov 12. 4. 2022 

5. r. Lučine Iskanje informacij in navajanje virov 12. 4. 2022 

OPB 1. r. Kakor napravi stari, je zmeraj prav (H. Ch. Andersen) 4. 4. 2022 
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Izvedla sem 31 ur knjižnično-informacijskih znanj. Z njimi sem dosegla, da učenci občutijo 

vzdušje knjižničnega prostora, spoznajo ureditev knjižnice, osvojijo osnove vedenja in 

obnašanja v knjižnici, osvojijo postopke izposoje in vračanja gradiva, postajajo samostojni 

bralci, spoznavajo knjigo kot najštevilčnejši medij v šolski knjižnici, postajajo čim bolj 

samostojni uporabniki knjižnice in njenega gradiva. 

Bila sem mentorica tekmovanja iz Vesele šole.  To nalogo sem prevzela v januarju. Zbrala 

sem prijave učencev in jih posredovala preko strežnika DMFA. Organizirala sem šolsko 

tekmovanje. Udeležilo se ga je dvanajst učenk in učencev od 4. do 9. razreda. Na državno 

tekmovanje se ni nihče uvrstil, so pa trije učenci prejeli bronasto priznanje (Zala Potočnik, 5. a,  

Krištof Frelih, 7. a in Tjaša Demšar, 9. b). 

Marija Frelih  

 

KOLESARSKI IZPIT, 5. razred 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu so vsi petošolci iz centralne in podružničnih šol uspešno opravili 

kolesarski izpit.  

V prvi polovici leta so v okviru pouka usvojili teoretično znanje, ter  v marcu opravili teoretični 

del izpita. V maju pa smo izvedli praktične vaje: spretnost na poligonu in cestno vožnjo. Tako 

so konec maja vsi učenci uspešno opravili tudi praktični del izpita, ter prejeli kolesarske 

izkaznice.  

Starši pa so prejeli tudi dopis, na katerem smo jih pozvali, naj še vedno spremljajo svojega 

mladega kolesarja na cesti.  

 

Urška Ramoveš 

 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

MLADINSKI PEVSKI, OTROŠKI PEVSKI ZBOR MAVRICA, OTROŠKI PEVSKI 

ZBOR RUTICE (Gorenja vas) 

 

V letošnjem šolskem letu je MPZ obiskovalo 18 učenk in učencev. OPZ Mavrica je obiskovalo 

13 učenk in učencev, OPZ Rutica pa 27 učenk in učencev. Delo je sprva steklo zelo dobro. 

Udeleženci so hitro usvojili znanja pravilne vokalne tehnike, pevske drže in dikcije.  

Kaj kmalu pa so se zopet pojavila nova pravila in omejitve covid razmer, tako, da smo morali 

pevske zbore izvajati po oddelkih, kar pa je za tako skupino zelo neprijetno, nefunkcionalno in 

oteženo. Ker je bilo tako v skupini samo po nekaj pevcev, so bili toliko bolj izpostavljeni in 

temu primerno so bile nizke tudi številke udeležencev posameznih zborov. Z nekaterimi 

skupinami smo ob petje vključili tudi igranje na ukulele. Kljub omejitvam je delo dobro 

potekalo in usvojili smo kar nekaj skladb, ki smo jih stopnjevali tudi glede na težavnost. Z OPZ 

Mavrica smo se udeležili Zborovskega buma v Poljanah, z MPZ pa Zborovskega buma v 

Poljanah in v Ribnem pri Bledu. Nastopali smo na šolskih proslavah in ob zaključku šolskega 

leta, na občinski proslavi v Gorenji vasi. Pevke in pevci so res napredovali in upam, da bo drugo 

leto delo s pevskimi zbori lahko potekalo nemoteno. 

Neža Erznožnik 
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SPRETNI PRSTKI, 1. in 2.  

 

Interesno dejavnost je obiskovalo 26 učencev prvega in drugega razreda. Razdeljeni smo bili v 

dve skupini: prvi razred posebej in drugi razred posebej.  

 

Z delom smo pričeli drugi teden v septembru, končali pa predzadnji teden pouka v juniju. 

Dejavnost je nekajkrat odpadla zaradi slabih epidemioloških razmer. 

 

Vzgojno izobraževalni cilji, ki smo jih preko različnih dejavnosti realizirali: 

 

- Učenci so razvijali izvirnost, kreativnost, domišljijo in ustvarjalnost. 

- Razvijali so ročne spretnosti. 

- Izražali so svoje ideje. 

- Učili so se samostojnosti, vztrajnosti, vzdržljivosti. 

- Upodabljali so z lastnimi iznajdbami in odkritji. 

- Izkazovali so iznajdljivost in domiselnost. 

- Uporabljali so svoje predstave, zamisli, doživetja, čutenja. 

- Raziskovali so izrazne možnosti različnih materialov in orodij. 

- Upodabljali so svoje doživljajsko – čutne podobe in vsebine. 

- Učili so se upoštevati postopek izdelave. 

- Učili so se smiselno in ekonomično uporabljati material in orodja. 

- Učenci so se učili reševati probleme. 

 

Učenci so ustvarjalno in kvalitetno preživeli čas in se preko različnih dejavnosti naučili veliko 

novega. 

Lucija Tomc 

 

ŠPORTNE URICE, 1. in 2. 

 

Športne urice je obiskovalo 17 učencev iz 1. razreda in 17 učencev iz 2. razreda. Potekale so ob 

torkih in četrtkih od 13.30 – 14.15 ure.  

Učenci so na krožek radi in redno prihajali. Poudarek je bil na gibalnih, tekalnih, moštvenih in 

elementarnih igrah, ob katerih so učenci razvijali gibalne sposobnosti, pridobivali na moči, 

hitrosti, koordinaciji, vzdržljivosti, hkrati pa se ob igri sproščali, se navajali na samostojnost, 

sodelovanje in razvijali zdravo tekmovalnost in pravila fair play igre.  

Glavni cilj športnih uric pa je pri učencih spodbujati veselje do gibanja. 

   

Tjaša Bogataj 

 

NOGOMET, 1. in 2. 

 

Krožek je obiskovalo 16 otrok, zaradi bolj kakovostne vadbe, sem jih razdelila v dve skupini, 

ki sta krožek izmenično obiskovali na 14 dni, pri tem pa smo morali tudi zaradi epidemije paziti 

na morebitne prenose okužbe in vadbo izvajati v tako imenovanih mehurčkih. 

Vadba je temeljila na tehniki in taktiki nogometne igre, poudarek pa je bil predvsem na igri, 

zato so fantje krožek radi obiskovali.  

 

Vesna Šinkovec 
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NOGOMET 3. in 4. 

 

Ker so bili na krožek prijavljeni učenci petih različnih razredov in smo morali imeti mehurčke, 

smo z dejavnostjo pričeli šele maja. Imeli smo samo šest treningov na katerih smo vadili 

različna vodenja in podaje ter tudi igrali.  

 Igor Pečelin 

 

PRAVLJIČNI KROŽEK, 1. in 2.  

 

Interesno dejavnost je redno obiskovalo 16 učencev prvega in drugega razreda. 

Vzgojno izobraževalni cilji krožka, ki smo jih realizirali preko različnih dejavnosti: 

- Učenci so pozorno poslušali pravljice in spoznavali različne zvrsti literature. 

- Pravljice so pripovedovali samostojno in s pomočjo slik. 

- Razvijali so domišljijo in ustvarjalno mišljenje. 

- Seznanjali so se z ljudskimi in umetnimi pravljicami, z različnimi pisatelji in 

ilustratorji.  

- Razvijali so bralno kulturo in temeljne komunikacijske spretnosti (poslušanje, branje, 

govorjenje). 

- Bogatili so svoj besedni zaklad. 

- Likovno in gibalno so izražali slišane pravljice, jo dramatizirali. 

- Razvijali so sposobnosti doživljanja in razumevanja besedilne stvarnosti in čuta za 

estetiko. Učenci so se veliko naučili  o temeljni vrednoti lepe slovenske besede in 

doživljanju umetnosti slovenskega jezika. 

Marjeta Trček 

 

GIBALNICE V NARAVI, 2. 

 

Krožek  je obiskovalo trinajst učencev.  

Interesna dejavnost je potekala ob četrtkih od 13.30 do 14.15 (45 minut). Večino je potekala na 

prostem v naravi v okolici šole. V deževnem vremenu pa je potekala v telovadnici.  

 

Gibalne dejavnosti: 

- Naravne oblike gibanja (tek, hoja, skoki, plezanje …) v naravi. 

- Poligon v naravi (preskakovanje sveže pokošene trave, kotaljenje po travi, hoja naprej 

in vzvratno po koreninah …). 

- Sankanje (izdelovanje proge, gazenje po snegu,  hoja v hrib, sankanje, izdelovanje 

skakalnice). 

- Skrivalnice v naravi (tek, hoja, gibanje po razgibanem terenu, iskanje primernih 

skrivališč). 

- Izdelovanje tekalne proge in tobogana v gozdu. 

- Igre z žogo v naravi (iskanje primernega terena za igro v naravi …). 

- Senzorične igre v naravi (poišči izgubljeni predmet v gozdu, poišči nekaj na določeno 

črko, poslušanje zvokov v okolici …). 

- Igre lovljenja. 

- Elementarne igre. 

- Plezalni poligon. 

- Male moštvene igre (med dvema ognjema, muhice, hokej). 

- Prosta igra v naravi.  

 



36 

 

Vzgojno izobraževalni cilji, ki smo jih preko različnih dejavnosti realizirali: 

 

- Krepitev gibalne kompetence z elementarnimi gibalnimi vzorci.  

- Razvoj in krepitev osnovnih gibalnih sposobnosti. 

- Sproščeno izvajaje naravnih oblik gibanja na prostem. 

- Pridobivanje raznovrstnih gibalnih izkušenj, s katerimi je mogoče nadgrajevati 

različna športna znanja.  

- Zavestno nadzorovanje telesa v različnih položajih in gibanjih. 

- Ravnaje z različnimi športnimi pripomočki.  

- Nizanje svojih idej, predlogov, zamisli za prosto igro v naravi. 

- Razvijanje ustvarjalnosti, izvirnosti, domiselnosti. 

- Rešujejo različne probleme (kako premagati neko oviro v naravi, iskanje primernega 

terena za igo z žogo v naravi …).  

 

Učenci drugošolci so kvalitetno preživeli čas v naravi in s pomočjo zgoraj opisanih gibalnih 

nalog krepili svojo gibalno kompetenco. 

 

Barbara Tomšič 

 

RAZISKUJEM SVET, 2. - 5. 

 

Dejavnost je obiskovalo 27 učencev. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini, ki sta krožek 

izmenično obiskovali ob četrtkih. 

Pri urah smo širili in poglabljali splošno znanje z različnih področij. Izbor tem so pogosto 

narekovali učenci. Največ časa smo namenili spoznavanju živali, delov sveta, vesolja in 

ljudstev ter njihovih običajev. Spoznavali smo tudi rastlinstvo v domači pokrajini ter se 

dotaknili sveta izumov, svetovnih rekordov, različnih naravnih pojavov in življenja nekoč. 

Večkrat smo izpostavili tudi ekološko problematiko ter komentirali aktualne dogodke doma in  

po svetu, ki so bili dovolj zanimivi in primerni razvojni stopnji otrok. 

Naravo smo raziskovali v okolici šole, ostale teme smo obravnavali v učilnici. Učenci so pri 

raziskovanju uporabljali različne knjige in revije ter splet. Veliko je bilo sodelovalnega učenja 

in dela po skupinah. 

Učenci so h krožku radi prihajali, saj so spoznavali in raziskovali teme, ki so ji zanimale. Krožek 

Raziskujem svet je nadgrajeval pouk spoznavanja okolja, naravoslovja in tehnike ter družbe.  

                                                                                                 

Jana Oblak 

 

SLIKARSKE DELAVNICE, 3. – 5. 

 

Male in velike slike na platnih smo razstavili na šolskem hodniku pred računovodstvom, pisarno 

pomočnice in svetovalnih delavk. Slike z akvareli, barvicami in s flomastri pobarvane mandale 

smo razstavili na stopnišču razredne stopnje. Ukvarjali smo se z različnimi zanimivimi vzorčki. 

Učenci so slikali po znanih slikarjih, po pripovedovanju pravljic, slikali so s črto, piko, naslikali 

so prečudovite slike na platna,  igrali so se z mešanjem akrilov in se preizkušali pri ustvarjanju 

z akvareli. Naslikali so akvarele in jih dali v okvirje ter odnesli domov. Poslali smo več slik na 

likovni natečaj v Celje v Hremanov brlog, kjer smo dobili skupno nagrado in jo z žrebanjem 

pravično razdelili. KUD Poljane je razpisal natečaj in poslali smo več slik od katerih sta dve 

dobili priznanje in zraven lepo nagrado, Lenča Drmota za Šubičeve sončnice, Izak Čelik za 

Šubičevega kalina. Poslali smo tudi slike za razstavo v knjižnici v Škofji Loki. Te bodo na 

razstavi v jesenskem času. Zelo uspešni smo bili pri slikanju stene na nogometnem igrišču. 
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Ustvarjalo je 14 otrok. Malo me je skrbelo kako bom vse zaposlila, a so bili prijavljeni taki, da 

so se tudi sami hitro vključili in delali le z manjšim usmerjanjem. Otroci so izrekli željo, da bi 

se med počitnicami še kdaj dobili, a smo se dogovorili, da bo v naslednjem šolskem letu še 

možnost za tovrstno ustvarjanje, kjer zares vsi uživamo.  

Jana Rojc 

ATLETIKA, 3. – 5. 

 

Krožek je obiskovalo 19 otrok, zaradi bolj kakovostne vadbe in varnosti, sem jih razdelila v 

dve skupini, ki sta krožek izmenično obiskovali na 14 dni, pri tem pa smo morali zaradi 

epidemije paziti na morebitne prenose okužbe in vadbo izvajati v tako imenovanih mehurčkih. 

Vadba je vsebovala različne teke, mete in skoke, poleg tega pa smo se posvetili tudi pravilni 

tehniki in izvedbi vseh elementov.  

 

Vesna Šinkovec 

 

BADMINTON, 3. – 5. 

 

S krožkom smo pričeli v začetku oktobra, kmalu po novem letu pa smo morali  interesne 

dejavnosti žal prekiniti, zaradi poslabšanja epidemije Covid 19. Prekinitev je trajala do začetka 

marca.  

Krožek je obiskovalo petnajst otrok, zaradi bolj kakovostne vadbe in varnosti pri vadbi, sem jih 

razdelila v dve skupini, ki sta krožek izmenično obiskovali na 14 dni, pri tem pa smo morali 

zaradi epidemije paziti na morebitne prenose okužbe in vadbo izvajati v tako imenovanih 

mehurčkih. 

Vadba je temeljila na pravilnem prijemu in preprijemu loparja, začetnih udarcev, pravilni 

tehniki, osnovni taktiki in pravilom igre. Vadbo smo si večkrat popestrili tudi z medsebojnim 

tekmovanjem.  

 

Vesna Šinkovec 

 

ROČNA DELA, 2. - 4. 

 

Do sredine maja smo realizirali 21 ur, nato pa zaradi moje bolniške odsotnosti dejavnost z 18 

učenci ni več potekala. Na začetku šolskega leta je izvajanje programa potekala v dveh 

skupinah, nato v mehurčkih, nazadnje pa v eni skupini. 

 

Temeljna cilja sta bila razvijanje ročnih spretnosti in spoznavanje tradicionalnih ročnih del. Na 

začetku šolskega leta smo se naučili vozlati različne zapestnice. Vsak učenec je izdelal vsaj eno 

preprosto zapestnico, nekateri pa so se naučili vozlati tudi zahtevnejše vzorce. S posebno 

tehniko vozlanja so vsi učenci izdelali tudi zimske kapice. Za konec smo se spopadli še s 

preprosto tehniko šivanja. Zašili rožice za v lase. 

Učenci so bili za delo motivirani. Delali so z veseljem in ob delu prijetno kramljali. Nekateri 

učenci so se soočali z vmesnimi neuspehi in so pri delu potrebovali nekoliko več usmerjanja in 

pomoči. Hitrejši in spretnejši učenci so jim z veseljem priskočili na pomoč. Učenci so bili s 

svojimi izdelki zadovoljni. Skupaj smo se veselili manjših in večjih uspehov. 

 

 Mojca Jurković 
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KUHARSKE DELAVNICE, 4. - 5.  

 

Dejavnost je obiskovalo 36 otrok. Zaradi lažje organizacije in dela sem otroke razdelila v tri 

skupine. V prvi skupini so bili učenci 4. a razreda, v drugi učenci 4. b ter 5. a ter v tretji učenci 

5. b ter 5. c. Krožek je potekal v prostorih učilnice za gospodinjstvo. Naša srečanja so potekala 

po tri šolske ure, ker smo v tem času lahko jedi mirno pripravili, pojedli in nato tudi pospravili 

za seboj. Delavnice smo imeli v popoldanskem času oz. po pouku. Za vsako skupino sem uspela 

realizirati po štiri delavnice. Za vsako skupino sem pripravila štiri enake delavnice. Na prvi 

delavnici so pekli žemlje, sirove štručke ter skuhali kompot. Na drugi delavnici, ki smo jo imeli 

pred novoletnimi prazniki smo spekli različne piškote. Na tretji delavnici smo skuhali piščančje 

zrezke v sirovi omaki, široke rezance, zeleno solato ter spekli okusno pecivo. Na zadnji 

delavnici pa smo si spekli različne pice ter se posladkali s sladoledom. Otroci so bili zelo spretni 

in so se odlično znašli za štedilnikom. Ko smo imeli vse skuhano in pripravljeno, smo si vedno 

pripravili pogrinjek in vse pripravljeno mirno pojedli. Zmeraj smo se strinjali, da nam je odlično 

uspelo in prav ponosna sem bila na moje kuharje. Po vseh končanih delavnicah smo pomili 

posodo ter pospravili kuhinjo. Učencem sem dala tudi recepte, da so se lahko v kuhanju 

pokazali tudi doma staršem. Zelo mi je bilo pomembno tudi to, da sem izbrala take jedi in 

recepte, ki jih bodo tudi doma lahko pripravljali samostojno. Menim, da je bilo delo krožka zelo 

uspešno, otroci so uživali in se marsikaj naučili. 

 

Tina Krek 

ZELIŠČARSKI KROŽEK, 1. – 5. 

 

Krožek je bolj ali manj redno obiskovalo 23 učencev od 1. do 5. razreda. Srečevali smo se ob 

torkih in četrtkih ob 13.30, v zimskem času pa ne. V letošnjem šolskem letu smo zaradi 

epidemije imeli manj težav, so pa bili v jesenskem času prisotni le učenci posameznih razredov, 

delo je v čim večji meri potekalo zunaj, tudi mazilo smo izdelovali v učilnici na prostem. 

Jeseni, smo nabirali zelišča, tako na vrtičku kot tudi v naravi, jih sušili, pripravili oljne izvlečke 

za mazila in seveda, obdelovali naš vrtiček. Grabili smo listje okoli šole in pripravili zastirko 

za vrt. Spotoma pa smo se naučili tudi marsikaj koristnega o zdravilnih zeliščih in njihovih 

zdravilnih lastnostih. Pripravili smo čajne mešanice in mazila, ki smo jih prodajali v šoli, 

izkupiček pa namenili v šolski sklad. 

V mesecu marcu smo zopet pričeli z delom. Urejali smo vrt ter nabirali, sušili in shranjevali 

zelišča. Na vrt smo zasadili nove rastline. Posadili smo maline, ki so nam jih podarili čebelarji 

zaradi njihove medonosnosti. 

Sodelovali smo tudi z učenci krožka, ki skrbi za šolski vrt in njihovo mentorico Cirilo Šramel. 

Namen krožka je, da bi v učencih zbudili zanimanje za naravo, delo na vrtu in da bi se seznanili 

z uporabnostjo zdravilnih zelišč. 

Helena Gorjan 

 

DIABETES, 8. - 9.  

 

Letos je bilo organizirano 23. tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.  

S sodobnim načinom življenja se na žalost niža kvaliteta hrane, obenem se slabšajo 

prehranjevalne navade, številni prebivalci razvitega dela sveta pa so tudi telesno manj aktivni, 

zato število bolnikov z diabetesom močno narašča – tudi v Sloveniji. 
Glavni namen tekmovanja je, da učence seznanimo s tem, kako preprečiti, da bi za to 

neozdravljivo boleznijo zboleli, oziroma,  kako živeti kvalitetno življenje z diabetesom. Poleg 

tega se pričakuje, da bodo  udeleženci tekmovanja  vsaj del svojega znanja prenesli na družinske 

člane in na tak način pripomogli k zaustavitvi pandemije diabetesa. 
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Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 11 učencev, od tega jih je so štirje prejeli bronasto 

priznanje, dve učenki srebrno priznanje, ena učenka pa zlato priznanje.  

 

Agata Bradeško 

 

FOTOGRAFSKI, 6. - 9. 

 

Fotografski krožek je redno obiskovalo 10 učencev. Bili so zelo aktivni, saj so fotografirali vse 

dejavnosti na naši šoli in veliko dejavnosti, ki so jih učenci naše šole izvajali izven šolskih 

prostorov v okviru raznih športnih, kulturnih, naravoslovnih ali tehničnih dni. Vse te fotografije 

smo objavljali na naši spletni strani v okviru fotogalerij. Sodelovali smo na fotografskih 

razpisih, razstavah in tudi pri ostalih projektih na šoli (npr. Semena in sadike za samooskrbo), 

kjer je bilo potrebno foto-dokumentiranje.  

Pripravili smo razstavo Najlepši kotički starih mest v Škofji Loki, sodelovali pri pripravi 

fotorazstave Vlastje Simončič z naslovom Šola na trati ne sme zaostati, pripravili razstavo na 

ptujskem gradu Tisočletne sledi v mestu na Ptujskem gradu. Izvedli smo kar nekaj delavnic in 

sicer na temo športne, makro, portretne in ulične fotografije. Pri delavnicah so sodelovali tudi 

razni mentorji, kjer so nam posredovali svoje fotografsko znanje o raznih tehnikah 

fotografiranja.    

Pripravili smo dvodnevni umetniški tabor, kjer smo v okolici Rakovega Škocjana iskali 

ustrezne kraje in lokacije za fotografiranje fotografij v posebni tehniki, ki se imenuje 

zamrznjena fotografija, za našo naslednjo razstavo.  

 

Bojana Mihalič Stržinar 

 

GEOGRAFSKI, 8. - 9.  

 

Namen krožka je, kot vsako leto, da se učenci naučijo osnovnih geografskih veščin in teorije za 

geografsko tekmovanje. Letošnja tema geografskega tekmovanja je bila »Gore Slovenije in 

sveta«. 

Krožek je obiskovalo deset učencev, od tega štirje iz devetega, šest iz osmega razreda.  Po 

novem ni več območnega tekmovanja, tako da poteka le na šolskem in državnem nivoju. 

Sprememba je tudi, da na prvi stopnji ni več terenskega dela tekmovanja.  

 

Martin Štukelj 

 

NOVINARSKI, 6. – 9.  

 

K novinarskemu krožku je bilo na začetku vpisanih devet učencev. Sedem od njih je pisalo 

besedila, en učenec je bil naš uradni fotograf, eden pa je snemal poročila za Radio Sora (na 

profesionalni aparaturi, z glasbo v ozadju). 

Redno smo objavljali poročila za Podblegaške novice in Radio Sora, včasih za šolsko spletno 

stran. 

Dve uri sta bili vpisani v dnevnik ob petkih 6. in 7. uro, delo pa je kadar koli potekalo tudi preko 

spletne pošte. Če se nismo srečali v šoli, sem mladim novinarjem pošiljala navodila za delo ali 

razdeljevala naloge za pisanje o posameznih dogodkih in temah v šoli.  

Učenci so pridobivali teoretično znanje (kako pisati poročila za časopis in radio, kako zbirati, 

preverjati in selekcionirati informacije, kako upoštevati avtorske pravice, kako krajšati besedila 

in se držati priporočene dolžine, po objavah smo analizirali prispevke …). 
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Člani novinarskega krožka so uspešno sodelovali in se urili v novinarstvu. Z objavami so skrbeli 

za promocijo šole in seznanjali širšo javnost o dogajanju na šoli. 

Nina Dolenc 
 

PLANINSKI,  5. – 9. 

 

Včlanjenih je bilo 40 učenk in učencev. Opravili smo vse zastavljene pohode, čeprav smo zaradi 

omejitev morali dvodnevni visokogorski pohod skrajšati na enodnevnega. Obiskali smo 

Pršivec, Sv. Urbana, Krim, opravili nočni pohod na Slajko, se povzpeli na Slivnico. Zaradi 

omejitev (covid – 19) smo zimski tabor na Jelencih prestavili in ga opravili v mesecu maju. Kot 

goste smo tokrat povabili jamarje, ki so za nas pripravili zanimiv program. Šolsko leto smo 

zaključili s pohodom na Kriško goro. Učenci se preko pohodov učijo pravilnega in varnega 

obnašanja v gorah, pridobivajo gorniško znanje in kondicijo. Skupina je bila zelo prijetna, lepo 

sodelovala in se učila tudi timskega dela. 

 

Neža Erznožnik in Darja Krek  

TENIS, 6. - 9.  

 

Je potekal po dogovoru glede na vremenske razmere 6. in 7. šolsko uro septembra in oktobra 

(15 x) in spomladi maj, junij (10 x). Trenerja Maja Vogrič in Igor Pečelin. 

Krožek je obiskovalo 10 učencev. Z začetniki smo se učili osnovne udarce in poskušali čim 

hitreje priti do igre. S tistimi, ki so krožek obiskovali že prejšnja leta, pa smo delali zahtevnejše 

udarce in igrali na večje igrišče.  

 

Igor Pečelin 

BADMINTON, 6. - 9. 

 

Badminton je potekal celo leto ob ponedeljkih 6. in 7. šolsko uro. Trenerja sta bila Mojca M. 

Drmota in Igor Pečelin. Krožek je obiskovalo 20 učencev.  

Na naši šoli smo organizirali šolsko in področno prvenstvo. Udeležili pa smo se tudi državnega 

prvenstva med posamezniki (2 učenca) in državnega ekipnega prvenstva. 

                                                                                                                         Igor Pečelin 

 

PROTEUS, 9. 

 

Interesna dejavnost je namenjena učencem 9. razredov. Teh je bilo šest. Velik interes je bil  tudi 

med učenci 8. razredov in dejavnosti se je pridružilo še dvanajst osmošolcev. Cilj dejavnosti je 

učence čim bolje pripraviti na tekmovanje iz znanja biologije. Letošnja tema so bili 

PAJKOVCI. Z delom smo pričeli že v prvem tednu septembra. Težko je bilo uskladiti čas 

srečanja, zato smo se pogosto dobili v soboto. Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno oktobra in 

nato v začetku decembra še državno. Učenci so pridobili veliko dodatnega znanja o pajkovcih, 

dosegli deset bronastih in dve srebrni priznanji. 

 

Irena Selak   

ZGODOVINSKI KROŽEK, 8. - 9. 

 

Dejavnost je obiskovalo 12 učencev. Zaradi ukrepov povezanih s covid-19 smo se srečevali v 

popoldanskem času preko zoom-a. Učencem je tak način dela ustrezal, lažje so se uskladili z 

ostalimi dejavnostmi, ki so jih imeli.  
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Tema tokratnega državnega tekmovanja je bila Rimski vsakdan na slovenskih tleh. Literaturo 

za tekmovanje je kot po navadi pripravila državna tekmovalna komisija.  

Pomagali smo si s slikovnim gradivom, pripravljenimi predstavitvami, ogledom dokumentarnih 

posnetkov in spletnimi stranmi slovenskih muzejev. Na državno tekmovanje se ni uvrstil noben 

učenec. 

Mirjam Šinkovec  

 

FINANČNO OPISMENJEVANJE, 8. - 9. 

 

Krožek je namenjen učencem 8.in 9. razreda, ki jih zanimajo pojmi povezani s financami in 

želijo razumeti svet financ. Zaradi covid-19 ukrepov je program potekal po zoom-u.  

Vsebina krožka dopolnjuje znanje, ki ga učenci pridobijo v 8. razredu pri predmetu DKE v 

poglavju Finance, delo in gospodarstvo. Na začetku smo uporabljali Priročnik za učitelje 

finančnega opismenjevanja mladih in reševali spletne kvize, s katerimi so učenci spoznavali 

finančne pojme in se pripravljali na Evropski denarni kviz. Kasneje so učenci sami predlagali 

teme, ki so jih želeli bolje spoznati.  

Ukvarjali smo se z zgodovino denarja in bančništva, varčevanjem, pomenom vodenja osebnih 

financ, reklamami, razlikami med bančnimi karticami, trgovanjem z zlatom, spletnim 

trgovanjem, pogoji za ustanovitev podjetja, zaslužki z YouTubom … 

Izobraževalni center Združenja bank Slovenije že nekaj let zaporedoma organizira Evropski 

denarni kviz za dvig finančne pismenosti mladih. Nacionalni kvizi potekajo v več kot 30 

državah Evrope, pod okriljem Evropske bančne federacije. Vseslovenski Evropski denarni kviz 

je potekal  16. marca 2022 (preko zoom-a in aplikacije kahoot), na njem je sodelovalo 6 učencev 

iz 8.b. Naloge so se reševale s pomočjo aplikacije kahoot. Sodelovalo je preko 400 učencev 8. 

in 9. razreda osnovnih ter dijaki 1. letnika srednjih šol. Naši učenci so se uvrstili od 48. do 135. 

mesta. 

Naslednje šolsko leto bomo s krožkom nadaljevali, prav tako se bomo ponovno udeležili 

spletnega tekmovanja Evropski denarni kviz, ki ga organizira Združenje bank Slovenije  

 

Mirjam Šinkovec 

 

GLASBENA OLIMPIJADA, 7. - 9. 

 

V letošnjem šolskem letu je potekala 11. slovenska glasbena olimpijada, katere so se udeležile 

štiri učenke. Najprej so tekmovale na šolskem tekmovanju, kjer sta Ajda Kržišnik (7. c)  in Juša 

Benedičič (9. c) prejeli bronasto priznanje. Učenki Lija Buh (8.c) in Neža Peternelj (8. b) sta se 

uvrstili na državno tekmovanje, kjer sta dosegli lepe uspehe: Lija Buh – zlato priznanje in Neža 

Peternelj – srebrno priznanje. Priprave so deloma potekale na daljavo, deloma v skupini in 

deloma individualno, saj so učenke morale pripraviti avtorsko skladbo. Šolsko tekmovanje je 

potekalo 10. 2. 2022, državno pa 17. 3. 2022 (potekalo je na daljavo). 

Upam, da bo tudi drugo leto veliko interesa za tekmovanje iz Glasbene olimpijade, saj menim, 

da učenke s pripravami in tekmovanje pridobijo zelo veliko novega znanja in novih izkušenj.  

                             

Neža Erznožnik 

ŠOLSKI ZELENJAVNI VRT, 6. - 9. 

V jesenskih mesecih smo na vrtu opravljali dela, primerna letnemu času: pobirali pridelke, sejali 

vrtnine, ki prezimijo, pripravljali vrt na zimski počitek. Pridelke, ki smo jih pobirali, smo 

shranili v zamrzovalno skrinjo, nekaj začimb pa smo posušili in pospravili v kozarce. Izvedli 

smo tudi kuhanje iz zelenjave, ki smo jo nabrali na šolskem vrtu: paradižnik, blitva, sladki 

krompir, začimbe … V mesecu novembru smo izrezovali buče za noč čarovnic. 
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V zimskem delu smo načrtovali delo v spomladanskih mesecih. Lotili smo se tudi vzgajanja 

lastnih sadik nekatere zelenjave, ki je bilo kar uspešno.  

V spomladanskem delu smo najprej vrt opleli, dobro pognojili in dopolnili s svežo zemljo. Nato 

smo se lotili sajenja prve zelenjave: grah, fižol, korenje. Ob tem so učenci spoznavali, kako 

poteka sajenje, kako skrbimo za te rastline, kako dolga je kalitvena doba … Sledilo je sajenje 

redkvice, pora in blitve. V mesecu maju smo še nato posadili nekaj šolskih sadik in jih, da bi 

imele več čas dovolj vlage, obdali z zastirko. V dar smo dobili še nekaj sadik ohrovta, andskih 

jagod, kumar, cvetače, kar smo tudi posadili. Letošnjo pomlad je zaznamovalo pomanjkanje 

padavin in učenci so ob tem spoznavali, kako pomembna je voda za življenje. Veliko so se tudi 

naučili o dognojevanju rastlin, skrbi za paradižnik (kako ga pravilno obrezujemo), kako 

pravilno sejati in saditi posamezne vrtnine. Preizkušali smo tudi nove pristope pri sajenju 

zelenjave, korenje smo na primer posejali tako, da smo ga prekrili s kartonom. 

 

Cirila Šramel 

 

Zunanji mentorji 
 

PLES 

 

Plesne vaje obiskovalo 142 otrok, od tega 133 deklic in 9 dečkov. Trening so potekali enkrat 

tedensko, eno šolsko uro po urniku. V tem šolskem letu smo opravili pri vsaki skupini vse 

treninge ob COVID ukrepih, prvi del sept-polovica januarja.  

Plesalci so se predstavili na sledečih nastopih:  

Vrtec Zala, 18. 5. in 23. 6.,  

Vrtec Dobrava, 18. 5. in 20.6., 

PŠ Sovodenj in vrtec Sovodenj, 3. 5., 17. 6.  (200 letnica na sovodenjskem) in 21. 6., 

OŠ Ivana Tavčarja (1.-9. razred), 18. 5. in 23. 6., 

Step junior (6.-9. razred) 18. 5., 23. 6. , Floorball turnir, 5. 3., Dan prijateljstva, 22. 5., 25-letnica 

plesne skupine Step, 29. 5., na prireditvi športnik šole 16. 6.,  

PŠ Lučine, 12.5. in 24. 6. 

Petra Slabe 

 

KLJEKLJARSKI 

 

Krožek je obiskovalo 24 učenk in 3 učenci. Potekal je v petek preduro za 1. in 2. razred, za 3., 

4., 5., 6. in 7. razred pa od 13.do 15. ure. Zaradi zdravstvene situacije smo učence razdelili v 

dve skupini in vsaka skupina je obiskovala krožek na 14 dni. Ko se je pandemija COVID-a 19 

umirila smo skupini združili. 

Učenci 1. in 2. razreda so se spoznali z osnovami klekljanja, to sta kitica in slepi ris. Veliko 

smo ponavljali in utrjevali, da smo na koncu leta osvojili osnovne tehnike klekljanja. Z 

učenkami, katere so krožek že obiskovale pa smo ponavljali slepi ris in se počasi začeli učiti 

novih tehnik izdelovanja čipk.To so sukani ris, pravilna izdelava ovinkov in vogalov. Ena 

učenka pa se je naučila tudi polpremeta, kar je zelo pohvalno. 

Vsi učenci klekljarskega krožka so zelo vestni in prizadevni ter se trudijo, da bi bili njihovi 

izdelki pravilno in estetsko izdelani. Krožek je tudi spodbuda za potrpežljivost, natančnost in 

obenem čut za medsebojno pomoč. Starejše učenke vedno z veseljem priskočijo mlajšim na 

pomoč ter jim s ponosom delijo svoje znanje. 

Klekljarski krožek smo sredi junija zaključili z razstavo izdelkov v okviru  klekljarskega 

društva Deteljice iz Gorenje vasi. 

Maja Gašperin 

http://1.in/
http://1.in/
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KAMNOSEŠKI 

 

Kamnoseški krožek je obiskovalo pet učencev, trije iz 6. in dva iz 8. razreda. Z krožkom smo 

pričeli v oktobru, termin pa je bil ob četrtkih 7. uro. Učenci, ki so se srečali s tovrstnim delom 

prvič, so se učili osnov klesanja, drugi pa so že izvajali zahtevnejša dela. 

 

Aleš Bogataj 
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REALIZACIJA  LDN PŠ SOVODENJ 
 

Zaposleni 

 

- Milka Burnik – razredničarka 1. in 2. razreda, mentorica dramskega krožka (1., 2. r.), 

učiteljica v JV, 

- Andreja Jesenovec – razredničarka 3. razreda, mentorica športnega krožka (1. do 5. r.), 

učiteljica v OPB, ISP, 

- Ana Marija Dolenc – razredničarka 5. razreda, mentorica orffovega krožka (1. do 5. 

r.), kolesarskega izpita (5. r.), učiteljica v OPB, ISP, 

- Jelka Čadež – učiteljica TJA v 2., 3., 4. in 5. r., NIP-TjA v 1. r., učiteljica v JV, OPB, 

ISP, DSP, mentorica dramskega krožka (3., 4., 5. r.), 

- Eva Trček – učiteljica v OPB, JV (1. do 5. r.), učiteljica ŠPO in NIT (4., 5. r.)  

- Neža Erznožnik – mentorica otroškega pevskega zbora (1. do 5. r.); 

- Martin Oblak – učitelj INN-PS (izbirni neobvezni predmet nemščina, 4., 5. r.), učitelj 

v OPB,  

- Metka Slabe – kuharica za vrtec in šolo, 

- Tatjana Štucin – čistilka za vrtec in šolo, 

- Petra Slabe – zunanja sodelavka za plesne vaje, 

- Bolniško odsotnost učiteljice je od 6. 9. do 30. 9. 2021 nadomeščala Manca Jelovčan, 

kasneje smo nadomeščale preostale učiteljice. 

 

Organizacija dela in življenja na šoli, učenci in učenke 

 

Šolo na Sovodnju je v šolskem letu 2021/22 obiskovalo 44 učencev od 1. do 5. razreda (8 + 6, 

14, 10 + 6), 24 deklic in 20 dečkov. To leto je bil 3. razred samostojen oddelek, 1. in 2. ter 4. 

in 5. pa dva kombinirana oddelka. 

Šolsko leto smo prve dni septembra začeli žalostno, saj je boj z boleznijo izgubil učenec, ki naj 

bi vstopil v 3. razred. 

V času epidemije smo se v šoli prilagajali zahtevam NIJZ. Izpolnjevali smo jih v največji možni 

meri in po najboljših močeh. Daljše obdobje so učenci v šoli nosili maske, se samotestirali, na 

kar so se hitro navadili in ni povzročalo težav. Ena družina je zaradi omenjenega postopanja v 

šoli dva otroka zadržala vse tiste tedne doma, od 17. 11. 2021 do 9. 1. 2022, kar je bilo za 

prvošolko zelo (pre)dolgo obdobje, prav tako za četrtošolca. Po prihodu v šolo je bil pri obeh 

opazen velik primanjkljaj v znanju. V najbolj kritičnih mesecih je glavnina pouka, JV, PB in 

interesnih dejavnosti potekala v mehurčkih, z večjo obremenitvijo učiteljic. Po sprostitvi 

ukrepov smo učence v skupinah spet družili. 

 

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje 

 

Prve učence smo v jutranjem varstvu sprejele že ob 6.20. Del jutranjega časa niso več čakali v 

vrtcu kot pretekla leta. 1 uro JV je bilo plačljivega z MIZŠ, predvsem na podlagi zadostne 

vključenosti prvošolcev. V oddelku JV so bili prisotni še učenci od 2. do 5. razreda, ki so se v 

šolo pripeljali s starši ali s kombijem iz različnih smeri. V jutranjem varstvu smo bile učiteljice 

Jelka Čadež, Milka Burnik in Eva Trček. Razporejeno po dnevih, sta razredničarki oddelek 

starejših učencev odpeljali v učilnico ob 7.25 (sicer odidejo iz JV ob 7.40), ker je število 

prisotnih preseglo normativ. 

Starši so zjutraj svoje otroke oddali pred šolo in jih tam popoldne ob dogovorjenih urah tudi 

sprejeli. Velika večina staršev je to dejstvo sprejela in upoštevala. V kritičnem obdobju smo 

skrbeli za čim manjše stike med mehurčki in učenci, kar pa ni bilo vedno lahko. Učenci so si 
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pred vstopom v šolo zadovoljivo razkuževali roke, ob vstopu v stavbo in po hodnikih nosili 

maske – v času, ko je veljala taka odredba. Razen redkih posameznikov, ki so kdaj pozabili 

masko doma, s tem nismo imeli posebnih težav. 

Predvsem bližnji učenci pešci so prihajali v šolo tik pred poukom. Pričenjali smo ga ob 7.45, 

ker so bili takrat v šoli tudi že vsi vozači s kombijem. Od 21 vozačev je v obe smeri vozil 17 

učencev, ker so zjutraj 4 od teh pripeljali starši.  

Oddelek podaljšanega bivanja se je dnevno za eno do dve uri, med 12.25 in 14.10, delil na dve 

skupini, ki sta se kasneje združili, ko je bilo že manj otrok, ki so rabili varstvo do prihoda staršev 

iz službe, oziroma do odhoda kombija še v zadnjo smer od štirih. Za mlajše (1. in 2. r.) so skrbeli 

Jelka Čadež, Andreja Jesenovec, Martin Oblak in Ana Dolenc, za starejše in kasneje za mešano 

skupino pa Eva Trček.  

V podaljšanem bivanju so otroci ostajali do 15.00, pa tudi manj. Tisti, ki so imeli doma varstvo, 

so odšli ali se odpeljali domov takoj po kosilu.  

Poleg učenja in pisanja domačih nalog, so se v usmerjenem prostem času veliko športno 

rekreirali na športnem igrišču. Tudi učenci, ki so od 14. ure dalje odhajali domov s kombijem, 

so ostali v PB, saj so bili vanj vključeni več kot 1 uro, najmlajši pogosto 2, nekateri 3, odvisno 

od vključenosti v interesne dejavnosti.  

 

Učno-vzgojno delo 

 

Učno-vzgojno delo je potekalo na daljavo za učence 4. in 5. razreda od 13. 9. do 17. 9. 2021, 

za vse od 1. do 5. razreda pa od 22. 11. do 28. 11. 2021. Sicer so daljše obdobje (karantene) od 

pouka izostajali učenci iz različnih razredov, ker so bili v stiku z okuženimi osebami, sami pa 

so zboleli v redkih primerih. Učiteljice smo s temi učenci vzpostavljale stike na daljavo (zoom, 

spletne učilnice, meil). Večina učencev je učne obveznosti tudi na daljavo delala sproti in dobro, 

pri posameznikih, ki tudi sicer vlagajo manj truda v šolsko delo, pa je bilo opaziti primanjkljaje 

v znanju. Nekaterim učencem je manjkalo splošne učne kondicije, vztrajnosti, vzdržljivosti.    

Naloge iz Letnega delovnega načrta Podružnične šole Sovodenj za šolsko leto 2021/22 smo 

izpolnili, čeprav s prilagoditvami in kakšnim časovnim zamikom.  

 

Delo z učenci z učnimi težavami in prilagoditvami 

 

Trije učenci/učenke iz posameznih razredov so bili s privolitvijo staršev vključeni v 

individualno strokovno pomoč pol ure na teden, kar so izvajale učiteljice Jelka Čadež, Andreja 

Jesenovec in Ana Marija Dolenc. Te ure so poleg dopolnilnega pouka zelo koristile učencem s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, da so snov lažje usvojili.  

 

Interesne dejavnosti 

 
Ko smo bili lahko aktivni v živo, z mešanjem učencev iz različnih oddelkov, so obiskovali 

interesne dejavnosti, ki so pokrivale področja športa, gledališča, glasbe, plesa (športni krožek, 

dramski krožek, pevski zbor, Orffov krožek, plesne vaje – glej poročila zadaj). Učenci so se 

vključevali po svojih interesih in zato tudi dobro delali. Učenci so poleg pevskega zbora, kjer 

pojejo vsi, obiskovali še eno ali več dejavnosti. Predvsem zato, ker so potekale v času do 14. 

ure, ko so učenci še bivali v šoli, ko še niso imeli prevoza domov. Zaradi covid-19 in zahtev 

NIJZ del šolskega leta nismo izvajali tistih interesnih dejavnosti, ali pa jih prilagodili samo 

oddelku, kjer bi se učenci različnih razredov mešali med seboj. V jutranjem varstvu zato ni 

potekal klekljarski krožek, oteženo je bilo izvajanje dramskega krožka. V okviru podaljšanega 

bivanja smo izvedli nekaj ur vrtnarskega krožka. Učenci 1. in 2. razreda so posadili nekaj semen 



46 

 

na okenske police, za nadaljnjo vzgojo pa jih prenesli na grede vrta. Grede šolskega vrta so 

obdelane, zasajene in urejene, kar se je zgodilo v maju in juniju. 

 
Dnevi dejavnosti  

 
Poleg običajnega pouka, dodatnega in dopolnilnega pouka ter dela pri interesnih dejavnostih, 

so se učno-vzgojne vsebine vključevale še v dneve dejavnosti: kulturne, športne, tehniške, 

naravoslovne. Izpeljali smo: 

- jesenski pohod Koprivnik – Stara Oselica – Sovodenj za učence od 1. do 5. r. (15. 10. 

2021) 

- pomladanski pohod na Ermanovec, po predlogu turistične naloge Za dušo in telo, v vás 

vàs vabimo (11. 5. 2022) 

- prednovoletne delavnice, (TEH. D:, 1. do 5. r., 18. 11. 2021) 

- Kultura nas povezuje (KD, 1. do 4. r., 24. 12. 2022) 

- obisk Cankarjevega doma in predstave V dvorani gorskega kralja (KD, 1. do 5. r., 15. 

3. 2022) 

- Arboretum Volčji Potok, (ND, 2. r., 6. 5. 2022) 

- ŠVN s plavanjem za 4. razred na Debelem Rtiču (21. do 25, 3. 2022) ter ostalimi 

naravoslovnimi aktivnostmi: Življenje v pasu bibavice; Značilne sredozemske rastline; 

Naša obala in pristanišče; to leto niso imeli s seboj poznane učiteljice iz Sovodnja 

- CŠOD Medvedje Brdo, dom Medved, (ND, ŠD, TEH. D., 2. r., od 2. do 5. 3. 2022) 

- Eko dan (TEH. D:, 1. do 4. r., 22. 4. 2022) 

- pripravo na kolesarski izpit in izpit za 5. r. (september, junij) 

- Spoznavajmo Gorenjsko, (ND, 3. r., 25. 5. 2022) 

- Znamenitosti Gorenjske: Vrba, letališče Lesce, slap Savica, (ND, 4. r., 20. 6. 2022) 

- Glasbena in likovna delavnica v Sorici, (KD, 4. r., 24. 9. 2021) 

- Most na Soči, bolnica Franja, (ND, 5. r., 24. 9. 2021) 

- Škofja Loka in Loški grad, (ND, 5. r., 19. 4. 2022) 

- Tehniški muzej Bistra, (TEH, D., 5. r., 21. 6. 2022) 

- Plavalni tečaj v bazenu v Kranju  (za 3. r., od 30. 5. do 3. 6. 2022, strnjeno vsak dan) 

- Živalski vrt, (ND, 1. r., 31. 5. 2022) 

- Začutimo okolje (ND, 1. r.) 

- Dan zdrave šole (1. do 5. r.) 

- Šolar na smuči (4. r.: 3. 3. 2022) 

- rolanje in športne igre (5. r., 23. 6. 2022) 

- atletika (5. r.: 20. 6. 2022, 4. r.: 21. 6. 2022) 

- CŠOD Libeliče, dom Ajda, (ŠD, ND, TEH. D. za 3. r., 8. do 10. 6. 2022) 

- Od besedila do predstave, (KD., 1. in 2. r., 21. 6. 2022) 

- Plavanje v bazenu v Kranju za 1. r. (4., 18., 25. 1. 2022 in 1. 2. ter 1. 3. 2022) 

 

Bralna značka 

 

Učenci so brali za bralno značko in kasneje učiteljicam predstavili razumevanje prebranega 

dela. Posameznike je bilo treba pogosto spodbujati, manjše število učencev pa ni prebralo 

zadosti knjig, da bi opravili zahtevano dejavnost. Pri najmlajših so v branje precej vključeni 

starši, zato se njihova podpora čuti pozitivno ali pa je ni (8 + 6 + 9 + 6 + 5). 

Letos smo se 16. 5. 2022 s podružnice vsi odpeljali na podelitev bralnih priznanj v OŠ Gorenja 

vas. 

V vseh razredih smo brali tudi knjige za eko bralno značko in likovno ter literarno poustvarjali.  
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13 učencev 4. in 5. razreda je bralo in reševalo interaktivne naloge tudi za angleško bralno 

značko. 

 

Knjižnica 

 

Učenci so si spet lahko izposojali knjižnično gradivo v šolski knjižnici, v drugem nadstropju 

šole, ki je delovala za vsak razred enkrat na teden. Izposojo smo vodile učiteljice same kot to 

počnemo že vsa ta leta. Knjige so si lahko izposojali tudi v oddelku Knjižnice Ivana Tavčarja 

Škofja Loka, ki enkrat na teden deluje v prostoru mansarde prizidka. Vse je bilo nekoliko 

omejeno v času prepovedi in po navodilu NIJZ. 

 

Prehrana učencev 

 

Običajno mesto za prehranjevanje ob malici imajo učenci dveh oddelkov v jedilnici, eden pa 

zaradi prevelikega časovnega zamika skupin, v učilnici. V prvih mesecih so bile tudi te razmere 

nekoliko prilagojene zaradi epidemije. Več tednov so vsi učenci malicali v učilnicah. Na kosilo 

so hodili v mehurčkih in z vmesnim časovnim razmikom za razkuževanje in prezračevanje. V 

drugi polovici šolskega leta so se razmere ob malici in kosilu že precej približale normalnemu 

ritmu. Še vedno pa v dveh skupinah, ker je jedilnica majhna. Vsi učenci so malicali, eden je 

imel posebno dieto. Odrejen kos kruha za posameznega učenca je vedno prerezan še na 

polovico, in to z razlogom. Če kdo ne zmore pojesti celote, ostane druga polovica oz. četrtina 

čista, uporabna za prehrano še za kasneje v podaljšanem bivanju. Tako ne ostane skoraj nič 

zavržene hrane. Ob malici so imeli vedno na razpolago sadje, kar ga je ostalo, pa še v 

podaljšanem bivanju. 

Kosilo je prejemalo 38 učencev od 44. Bili so dobri jedci in je ostajalo zanemarljivo malo 

zavržene hrane. Ob mizah v jedilnici se učenci navajajo tudi na primerno obnašanje v času 

prehranjevanja in na uporabo jedilnega pribora. Velika večina je oboje že dobro usvojila. 

Imeli smo t. i. tradicionalni slovenski zajtrk. Taka hrana je pri nas večkrat za malico. 

 
Zdravje, pregledi, bolezni, nadloge 

 

- Medicinska sestra iz ZD Škofja Loka je imela predavanje za posamezne razrede na temo 

zdravja in skrbi zanj (12. 10. 2021). 

- Le trikrat nas je obiskovala medicinska sestra Katarina Pohleven, pregledovala čistost 

zob in spodbujala k skrbi za ustno higieno doma. V času epidemije covid-19 smo 

prekinili umivanje zob v šoli vse do konca šolskega leta. 

- Učenci 1. in 3. razreda so imeli zdravniški in zobozdravniški pregled v otroški ambulanti 

Polhek v ZD Gorenja vas (17. 2. 2022). Odpeljali so jih starši. 

- Ves čas prisotnosti v šoli smo učence med odmori spodbujali k pitju vode izpod pipe. 

V ta namen imajo učenci v šoli svoje porcelanaste lončke. Vodo v bidonih smo svetovali 

tudi za dneve dejavnosti v naravi, za plavanje, za ekskurzije. 

- Pojavljale so se tudi uši in podančice, na kar so opozorili posamezni starši.  

- Tudi to šolsko leto je zaznamoval pojav korona virusa. Med učenci je bilo malo obolelih, 

več so (po 10 dni karantene) izostajali zaradi stikov z okuženimi oz. zaradi stikov z 

obolelimi družinskimi člani. 

- Učenci 1. razreda so dobili rumene rutke in jih nekoliko neredno nosili, kljub 

opominjanju. Obvezna uporaba rutke je poleg prvošolcev tudi za drugošolce (Zakon o 

varnosti v cestnem prometu).  

- Ena učenka je bila hospitalizirana, operirana in dalj časa odsotna. 

- Ob koncu šolskega leta je en učenec zbolel za noricami. 
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- En dolgotrajno bolan učenec pa nas je za vedno zapustil, umrl že v prvem tednu pouka. 

- Za varnost se trudimo dnevno. Kakšnega voznika (starša) nam kdaj uspe podučiti, da ne 

parkira na oz. čez bele črte, ki označujejo varno šolsko pot do šole. 

- Pri vožnji voznikov mimo šole jih na primerno hitrost nekoliko opomni prikazovalnik 

hitrosti. 

 
Pogovorne ure, roditeljski sestanki, srečanja in druga sodelovanja s starši 

 

- Prvo srečanje s starši prvošolcev je potekalo že junija, ob koncu preteklega šolskega 

leta, drugo pa na prvi šolski dan, ko so pospremili prvošolce v šolo in z nami preživeli 

dve uri. Prisotni so bili vsi starši, za nekaj učencev oče in mati.  

- Tako dopoldanske kot popoldanske pogovorne ure so potekale zelo različno glede na 

situacijo: v živo z obiskom v šoli, po zoomu, po telefonu…. Sporočila so potekala tudi 

preko elektronske pošte. 

- Na skupnem septembrskem RS smo predstavili Letni delovni načrt šole in vse, kar spada 

zraven. Potekal je v živo. Udeležila se ga je večina staršev in tudi ravnatelj.  

- Vmesni roditeljski sestanki so se zvrstili glede na čas pred plavanjem ali CŠOD-ji. 

- Junijsko srečanje in spoznavanje je potekalo s starši bodočih prvošolcev, ki so dobili 

prve informacije pred jesenskim vstopom otrok v 1. razred. 

- Več staršev je dnevno vozilo učence v šolo in domov, nekatere samo v eno smer, v 

drugo (predvsem domov) so potovali s kombijem.  

- Starši so peljali učence v popoldanskem oz. večernem času na prireditve in z njih: k šoli 

17. 6. 2022 (Stoji učilna zidana), 24. 6. 2022 v Novo Oselico (proslava pred dnevom 

državnosti). 

 

Posebni dogodki  

 

- Prvi šolski dan sta nas obiskala ravnatelj in župan.  Prvošolce sta obdarila s slovenskimi 

zastavami.  

- Učence 1. in 2. razreda je 14. 9. 2021 obiskal policist Boštjan Peternelj in se z njimi 

sprehodil po varni pešpoti do središča vasi.  

- 21. 10. 2021 smo gostili mentorje različnih inštrumentov iz Glasbene šole Škofja Loka, 

ki so predstavili igranje na glasbila 

- Učence 5. razreda je junija, v času opravljanja kolesarskega izpita, obiskal policist 

Boštjan Peternelj, pregledal kolesa in bil prisoten pri praktični vožnji po vasi. Z njim sta 

bila še dva mlada policista pripravnika. 

- Fotografiranje učencev po razredih je 16. 3. 2021 izpeljal Artpro Ljubljana. 

- 16. 2. 2022 je v šoli potekal vpis bodočih prvošolcev, ki jih bo 13. 

- Testiranje za športno-vzgojni karton smo v večji meri opravile same učiteljice, ki učimo 

šport. Tek, kožno gubo, predklon na klopci in taping pa sta izmerila učitelja matične 

šole ob obisku naše podružnice, 3. 5. 2022. 

- Kolikor so razmere dopuščale, je 1 x na teden v 1. nadstropju šole koristila učilnico za 

poučevanje inštrumentov glasbenica Maja Tajnšek. 

- V 3. razredu je bila od 4. do 15. 3. 2022 na praksi študentka Manca Šega, v 4. in 5. 

razredu pa študentka 2. letnika PEF, Špela Demšar od 11. do 15. 4. 2022. 

- Večkrat sta manjše tehnične okvare in težave reševala eden ali oba hišnika.  

- Obiskala sta nas tudi računalničarja Bojana in Tine ter se ukvarjala z računalniki. 

- Učiteljica Vesna Šinkovec z matične šole je z učenci 1. in 2. razreda izvedla tečaj rolanja 

in pripeljala v izposojo za tisti dan nekaj opreme. 
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- Občasno smo se ukvarjali še s posebnimi zahtevami staršev v zvezi s testiranjem, 

nošenjem mask, morebitnim cepljenjem, … in prejeli tudi eno tovrstno pismo. 

 

Nastopi učencev v šoli in izven nje 

 

Po številu so bili skromni v primerjavi z leti pred korono. 

- Prvi dan so starejši učenci nastopili za prvošolce, starše in gosta. Drugošolci so v razredu 

zaigrali predstavo Trije metulji. 

- 24. 12. 2021 smo pripravili mini prireditve pred dnevom samostojnosti in enotnosti kar 

po razredih, pobliže spoznavali kiparje Zajce in likovno poustvarjali. Prvi akademsko 

izobraženi kipar pri Slovencih, Franc Ksaver Zajec, rojen na Sovodnju, se je namreč 

rodil 4. 12. 1821, pred 200 leti. 

- 4. 6. 2022 so 4 učenke 1. in 2. razreda sodelovale in pomagale na prireditvi Škrat na 

Ermanovcu. Oblečene so bile v kostume škratov z imeni Ekec, Športek, Kuhec, 

Kulturko.  

- 17. 6. 2022 smo pred šolo izpeljali prireditev Stoji učilna zidana. Proslavili smo 200-

letnico šolstva na sovodenjskem in uradno predali namenu v letih 2019 in 2020 

energetsko sanirano šolsko stavbo. Nastopili so vsi učenci in oba oddelka vrtca. Peli so, 

plesali, igrali na inštrumente, pripovedovali, zaigrali predstavo Kam bežijo meseci. 

- 21. 6. 2021 je dvanajst učencev nastopilo s pesmijo, inštrumentalno skladbo in 

deklamacijo ob odkritju spominske plošče Maistrovemu borcu pri Oblaku v Stari 

Oselici. 

- 24. 6. 2022, zadnji šolski dan, smo imeli pred šolo krajšo proslavo pred dnevom 

državnosti. Nastopali so učenci in otroci iz vrtca. 

- 24. 6. 2022, na večer pred dnevom državnosti, je 13 učencev s petjem, pripovedovanjem 

in dramsko predstavo obogatilo kulturno prireditev v Novi Oselici. 

Predvsem junij oz. en zadnji teden je bil zelo kulturno bogat, tudi naporen za učence in 

mentorice. 

 

PROJEKTI 

 

1. Ekošola 

 

Za ekošolo smo jeseni pripravili dober načrt, aktivnosti pa zaradi dela na daljavo niso tekle po 

planu. Učenci in učiteljice smo bili nekoliko manj aktivni. Delali smo samo utečene stvari, nič 

novega. Izvajali smo naloge s področja okolja, odpadkov, hrane, branja in šolskega vrta. 

- Piktogrami ob pipah so opominjali na varčno ravnanje z vodo. Večja poraba vode je bila 

letos potrebna in upravičena, saj smo v skrbi za zdravje pogosto, pravilno in dobro 

umivali roke.  

- Pogosto so si učenci natočili vodo izpod pipe v svoje keramične lončke in jo pili za žejo 

oz. kar tako. Imamo čisto pitno vodo iz vaškega vodovoda, ki je stalno pod kontrolo. 

- Piktogrami na nosilcih papirnatih brisač tudi ves čas opozarjajo na porabo enega kosa 

papirnate brisače za eno brisanje rok. 

- Razredni eko detektivi so bili zadolženi, da ob primerni dnevni svetlobi ugašajo stropne 

luči. 

- Že na izvoru v učilnici, v sanitarijah, jedilnici smo se trudili ločevati odpadke. Za to 

imamo nameščene štiri koše z različnimi barvnimi oznakami, tudi zaradi mlajših otrok, 

ki še ne berejo (papir, embalaža, biološki odpadki, ostali komunalni odpadki). 

- Brali so knjige z eko vsebinami (Darilo za Gašperčka, Leteča hišica, Zeleno mesto, 

Pastirci, Matilda).  
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- Učenci so razmišljali in predlagali, kaj lahko sami naredimo za čisto okolje (za reke, 

zrak, zemljo). Za končni izdelek poustvarjanja so nastali plakati, zgodbe, pesmice. 

- Iz odpadnih materialov (KEMS, tulcev, raznih škatlic, plastenk…) smo izdelali nove 

uporabne in okrasne izdelke likovne predmete. Nastali so ptičja hišica, pa namizni 

lončki za shranjevanje pisal, robot, stavba, novoletni okraski …, kar je že naša ustaljena 

praksa. 

- -Letos smo prvič iz različnih kosov in koščkov odpadkov, ki jih sicer mečemo v smeti, 

naredili abstraktne kipe. 

- V skrbi pri zmanjševanju embalaže pripomore tudi način prehranjevanja ob malici, ki 

poteka za mizami v šolski jedilnici. Zmanjšalo se je tudi število plastenk, saj učenci na 

vsako zunanjo dejavnost odnesejo s seboj svežo pitno vodo izpod pipe, in to v bidonih, 

redkeje v plastenkah.  

- O varovanju okolja, življenjski dobi in predelavi odpadkov smo dobili informacije na 

plakatih, v knjigah, v času dela na daljavo pa preko filmčkov. 

- Izdelovali so plakate v skupinah, na različne teme pri SPO, naravoslovju in 

gospodinjstvu (živali, narava, skrb zase, skrb za zdravje, zdrava prehrana, ekološko 

pridelana hrana, prst, onesnaževanje okolja, ločevanje odpadkov …) 

- Skrbeli smo, da po površinah v okolici šole ni bilo odpadkov. Na športnih sprehodih po 

okolici smo pobrali morebitne odvržene smeti, ki pa jih je bilo zelo malo.  

- Eko vrt je jeseni dal nekaj plodov, ki smo jih pobirali in oddajali v šolsko kuhinjo 

(korenček, peteršilj, hokaido buče). Nekaj rastlin smo vzgojili na okenski polici in jih 

pomladi maja in junija posadili oziroma posejali semena na štiri zelenjavne gredice. 

Zdaj tam rastejo peteršilj, korenček, solata, zelene bučke in hokaido buče. Preko poletja 

bo pridelke pobirala kuharica sama, jeseni ji bomo spet pomagali obirati, trgati, puliti. 

- Varčno smo ravnali s hrano. Preostale krušne izdelke in sadje od malice ter kosila so 

pojedli učenci v podaljšanem bivanju. 

- Decembra, v Miklavževem tednu, smo organizirali akcijo zbiranja starega papirja. 

Zbrali smo ga za 332,40 eur, kar je šlo v šolski sklad OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.  

- Kartuš in trakov smo nabrali samo pol vreče.  

- V humanitarne namene smo zbrali eno vrečo plastičnih zamaškov.  

- V eko aktivnosti so bili letos vključeni učenci posameznih razredov, po dogovoru s 

posameznimi učiteljicami.  

- Želeli smo dati tudi čim večji poudarek trajnostni mobilnosti. To smo storili v okviru 

projekta Varno na kolesu (prijaznejši načini prevoza s kolesom od doma do šole, trgovine, 

prijateljev ...) Petošolci so delovali praktično in posneli fotografije, zapisali nekaj svojih 

misli. 

- Učiteljice smo bile še kar zadovoljne z ekološkim odzivanjem učencev v oteženih razmerah 

zaradi omejitev covid-a.  

 

2. Turizmu pomaga lastna glava 

 

Podružnična šola Sovodenj je 22. sodelovala na festivalu Turizmu pomaga lastna glava in 

osvojila srebrno priznanje.  Pod takim delovnim naslovom Za dušo in telo, v vás vàs vabimo so 

sovodenjski osnovnošolci oblikovali raziskovalno nalogo in razstavo za 36. državni festival 

Turizmu pomaga lastna glava. Razpisana tema, Voda in zdravilni turizem, je k sodelovanju 

privabila 76 slovenskih osnovnih šol, nekaj manj kot po navadi. V nalogi smo želeli navdušiti 

različno stare ljudi, tudi družine z mlajšimi otroki, za preživljanje prostega časa v naravi. Kot 

turistični produkt je nastala zgibanka z idejami za vključitev vseh čutil pri doživljanju narave 

ob potoku, v gozdu in na travniku, tako v hladnejšem kot toplejšem delu leta. Izbrali smo 

markirano smer s Sovodnja po Miklavževi grapi proti koči na Ermanovcu do vrha Štora. 
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Sproščujoč sprehod ponuja množico zanimivih stvari, če je človek nanje pozoren in če mu ni 

samo za osvojitev vrha in hiter povratek domov. Sproščajo zvoki vode na mini slapovih in 

tolmunih, pa zvoki gozda in travnika. V tolmunu lahko namočite roke, noge. Mečete kamenčke 

– žabice. Spuščate naravne ladjice, na primer iz listov in vejic. Za spomin poberete zanimiv 

kamenček, lahko kos skrila, na katerega se da risati. Ob poti višje v gozdu si izberete »drevo 

želja«. Nežno ga objamete, zamižite, izrečete željo. Mogoče se pa uresniči, če ne pa ponovno 

pridite. Dvignete pogled v krošnje dreves, na štorih posekanih dreves štejete letnice za starost 

dreves, vonjate smolo. Travnik je pozimi primeren za gaženje, delanje angelčkov, kepanje, 

poleti vabijo zdravilne rože, regrat za pletenje venčkov. Mimo planinske koče se povzpnete na 

hrib Štor. Tam lahko bosi hodite po suhem listju, po odpadlih smrekovih iglicah ali se bosi 

sprehodite čez storže, vejice, tipate hrapavo lubje smrek, preskakujete na tla položene vejice, 

balinate s storži. Če vas vodijo učenci, doživite s prekritimi očmi še čutno pot ob dolgi vrvi. Ob 

povratku v planinski koči prevzamete zasluženo »Kapljico dobrih energij izpod Ermanovca«, 

če ste opravili predlagano doživljajsko – sprostitveno pot. Nosite jo kot ogrlico, zapestnico ali 

v žepu in dajala naj bi vam pozitivno energijo. V dolino se lahko vrnete po isti poti ali krožno 

po drugih in se vmes oskrbite še z mesnimi in mlečnimi produkti kmetij, ali z medom. Več 

lahko preberete na šolski spletni strani PŠ Sovodenj. 

Na turistični tržnici v Domžalah so učenci v živo razlagali omenjeno doživljajsko – sprostitveno 

pot, obiskovalcem podarili kamenček in jih povabili k poslušanju zvokov pretakanja vode.  

Razstavo smo 21. 5. 2022 postavili tudi na prireditvi Janez že kleplje, v Novi Oselici. Trije 

učenci so obiskovalcem ob slikah na stojnici razlagali načrtovano doživetje v naravi. 

 

DRUGO 

 

Tekmovanja in natečaji 

 

- Prebirali so knjige za bralno značko, večina jih je to nalogo opravila in ob koncu 

šolskega leta prejela priznanje S knjigo v svet. 

- Brali so za Eko bralno značko in likovno ter literarno poustvarjali. 

- Učenci 3., 4. in 5. razreda so tekmovali za šolska Cankarjeva priznanja in osvojili v 3. 

r. 4, v 4. r. 1 in v 5. r. 3 bronasta priznanja, skupaj 8. 

- Za evropski Matematični kenguru je dobilo bronasto Vegovo priznanje 7 učencev (2 + 

0 + 4 + 0 + 1).  

- Učenci 1., 2., 3. razreda so opravljali naloge za Zlati sonček, učenci 4. in 5. razreda so 

se trudili za medalje in priznanja Krpana. V 1. razredu so dobili 4 učenci medalje, 4 pa 

priznanja. V 2. razredu so 3 prejeli medalje, 3 pa priznanje. V 3. razredu je 12 učencev 

prislužilo veliko zlato medaljo in dva priznanje. V 4. razredu je 10 učencev doseglo 

bronasto priznanje Krpan, v 5. razredu pa 6 učencev srebrno. 

- 13 učencev 4. in 5. razreda je opravilo angleško bralno značko. 

- Srebrno priznanja Turizmu pomaga lastna glava so dobili vsi učenci, ker so se na 

različne načine spoznavali z doživljanjem v naravi, raziskovali in predlagali aktivnosti 

za izvedbo turistične tržnice. 

- Učenci 5. razreda so za sodelovanje v projektu Varno na kolesu, prejeli praktične 

nagrade. 

- Učenci 5. razreda so uspešno opravili kolesarski izpit. 
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Prevozi otrok 

 

Prevozi otrok s kombijem so potekali iz smeri Stara Oselica, Podjelovo Brdo, Hobovše –

Koprivnik – Fužine, Laniše – Jazne (Kaludrovše). Delno je časovnica zjutraj in popoldne 

prilagojena tudi učencem predmetne stopnje, ki so ravno tako med potniki na eni od prog.  

Več otrok so zjutraj in popoldne vozili starši z osebnimi avtomobili. Nekaj najbližjih učencev 

je samostojnih pešcev ali v spremstvu staršev. 

Del šolskega leta so morali učenci tudi v kombiju nositi maske in si pred vstopom razkužiti 

roke, za kar je poskrbel voznik. 

 

Izobraževanje zaposlenih  

 

Zaposlene smo se manj izobraževale tudi zaradi epidemije: 

1. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev na študijskih srečanjih (prvič 24. 8. 

2021, drugič med šolskim letom, vedno preko zoom povezave). 

2. 3., 4. 11. 2021: Voščilnice iz šolske delavnice (Rada Kos), v Ljubljani; ena učiteljica. 

3. Izobraževanje mentorjev TPLG turističnih podmladkov (8. 12. 2021, preko zoom-a). 

4. Vloga podružničnih šol pri ohranjanju dediščine kraja, Predstavitev prispevka 

Kulturna dediščina v pesmi in plesu (11. 12. 2021, preko zoom povezave, Društvo 

učiteljev podružničnih šol). 

5. Vloga podružničnih šol pri ohranjanju dediščine kraja, Moj kraj, moj ponos - včeraj, 

danes, jutri, (11. 12. 2021, Društvo učiteljev podružničnih šol, preko zoom povezave). 

6. Izobraževanje za mentorje študentov na pedagoški praksi (Pedagoška fakulteta 

Ljubljana, 5. 4. 2022, preko zoom povezave); v okviru tega še analiza pedagoške 

prakse, 7. 6. 2022 (PeF Lj., zoom); ena učiteljica. 

7. Učiteljice matične šole in podružnic smo se srečevale na aktivih v Gorenji vasi ali pa 

smo snov pouka skupaj mesečno ali pogosteje, načrtovale preko zooma. 

8. Kuharica se je izobraževala nekaj preko 50 ur: Dietna prehrana. 

 

Novosti 

 

- V tem šolskem letu so se že prvi dan učenci v jedilnici posedli na nove stole in k novim 

mizam ter pultom. Pohištvo je bilo nameščeno v zadnjih dneh avgusta. 

- Računalnik za SAOP v kuhinji 

- Igre za v OPB (novoletno darilo) 

- 2 koordinacijski lestvi 

- Na prireditvi, 17. 6. 2022, smo iz rok ravnatelja kot darilo prejeli prenosni računalnik. 

- Kuharica je julija 2022 dobila nov multipraktik in lonce. 

- Hišnika sta julija 2022 pobelila spodnji del sten v učilnici 1. in 2. razreda. 

 

ZAHVALA 

 

Za sodelovanje se v prvi vrsti zahvaljujem sodelavkam na podružnični šoli, potem ravnatelju, 

pomočnici, gospe Agati, knjižničarki, računalničarki, socialni delavki, pedagoginji, zaposlenim 

v tajništvu in računovodstvu, hišnikoma in vsem drugim, ki so se ukvarjali z nami na Sovodnju.  

Hvala zunanjim sodelavcem, Martinu Oblaku, Neži Erznožnik in Petri Slabe za učno-vzgojni 

prispevek na izbranih področjih.  

 

Milka Burnik, vodja PŠ Sovodenj 
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DRAMSKI KROŽEK za 1. in 2. razred 

 

Po eno uro tedensko ga je obiskovalo 8 učencev. Ker je bilo nekaj učencev tudi iz 3. razreda, 

smo del šolskega leta delali samo z najmlajšimi, ki so bili en mehurček.  

Na začetku in na koncu šolskega leta smo gradili predstavo Cinca Marinca in star papir. Vmes 

pa ustvarjali dialoge in igrali s tremi večjimi lutkami. 

Spoznavali so zanimiv svet pravljičnih junakov, se vživljali v like in jih posnemali v govoru in 

gibanju. Urili so izrazen, jasen, primerno glasen, hiter, počasen govor. Odkrivali so številne 

potrebe gibanja telesa, okončin in obraza v prostoru za predstavo. Največ dela je bilo s 

sočasnostjo govora in gibanja v omejenem prostoru. Kar nekaj časa smo namenili za čustva in 

igranje le-teh v danih situacijah. Navajali so se tudi na tišino v zaodrju, kadar na odru igrajo 

drugi sošolci. Pomagali so pri izboru, pripravi in izdelavi rekvizitov za predstavo. Kostume za 

posamezne like so našli v naši zakladnici v "kulisarnici".  

Predstavo smo nameravali prikazati zadnji dan na šolski kulturni prireditvi v počastitev dneva 

državnosti, a je en igralec zadnji teden zbolel za noricami, dve učenki pa sta dan prej odšli s 

starši na dopust. Predstava tako ostaja in jo bodo jeseni na prvi šolski dan zaigrali novim 

prvošolcem in staršem.  

Učenci so radi sodelovali in urili svoje vloge.  

 

Milka Burnik 

 

DRAMSKI KROŽKEK 

 

Dramski krožek je obiskovalo 13 učencev od 3. do 5. razreda. Krožek je običajno potekal enkrat 

tedensko, ob petkih od 12.25 do 13.10, v novi učilnici. Pred vsakim nastopom smo krožek imeli 

tudi večkrat tedensko. 

Načrtovali smo dramsko pestro šolsko leto, z več pomembnimi nastopi. V ta namen smo na 

oder najprej postavili predstavo Kam bežijo meseci, s katero smo se premierno želeli predstavili 

na miklavževanju v kulturni dvorani na Sovodnju.  

Z omenjeno predstavo smo nameravali nastopiti še na srečanju gledaliških skupin PŠ Slovenije 

na Vrhu Svetih Treh Kraljev ter na Območnem srečanju otroških gledaliških skupin v Škofji 

Loki. Zaradi epidemije koronavirusa so bili vsi načrtovani nastopi odpovedani.  

Dramsko bolj pestra sta bila ponovno meseca maj in junij. Maja smo s predstavo Mica na 

konfinu ter skečem Saharin v palici nastopili na prireditvi TD v Novi Oselici; junija pa s 

prilagojeno verzijo predstave Kam bežijo meseci na prireditvi ob otvoritvi prenovljene šolske 

stavbe ter 200-letnici šolstva na Sovodnju. Sodelovali smo tudi na prireditvah ob otvoritvi 

spominske plošče v Stari Oselici ter na prireditvi ob dnevu državnosti. 

Učenci so pridno vadili besedila izbranih dramskih besedil, skečev, dialogov in deklamacij ter 

se trudili, da so jih na nastopih kar najbolj doživeto predstavili. Pomagali so pri izdelavi scene, 

kostumov in drugih rekvizitov. Pri pripravi nastopov smo sodelovali z učenci in mentorico 

Orffovega krožka. Učenci so krožek radi obiskovali in pri njem vestno sodelovali. 

Delo dramskega krožka v minulem šolskem letu, kljub izrednim razmeram ter številnim 

odpovedanim nastopom, ocenjujem kot zelo uspešno. 

 

                                                                                                                              Jelka Čadež 

ORFFOV KROŽEK 

 

Orffov krožek je redno obiskovalo 12 učencev od 1. do 3. razreda in 8 učencev od 4. do 5. 

razreda. Krožek je potekal enkrat tedensko, in sicer ob sredah 6. šolsko uro v učilnici 5. razreda.  
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Z mlajšimi učenci smo v začetku šolskega leta najprej spoznali vse orffove in druge inštrumente 

ter se z njimi naučili lepo ravnati. Učenci se morajo naučiti na inštrumente pravilno igrati in 

nanje tudi paziti. Ure ustvarjanja smo v uvodnem delu popestrili tudi z drugimi dejavnostmi 

(gibalne, likovne), saj izražanje preko različnih zvrsti umetnosti še bolj podpira individualen 

razvoj otroka, pripomore k njegovi samopodobi in prispeva k še večji pestrosti in zanimivosti 

same interesne dejavnosti. Glasbeno ustvarjanje pri skupini mlajših učencev je potekalo skozi 

igro – igrali smo se dirigenta, glasbeni telefonček, glasbene hišice, gibalne igre z lesenimi in 

kovinskimi inštrumenti, ponavljanje ritma, škrat dirigent, skriti predmet …  

Proti koncu šolskega leta so učenci že znali zaigrati preprosto pesem v kanonu na različne 

inštrumente. Zelo so se veselili tudi igranja na klavir, kar je še popestrilo uro. Dodali smo še 

petje in spremljavo z lastnimi inštrumenti. 

S starejšimi učenci (4. – 5. razred) smo se že lotili zahtevnejšim spremljav, ki zahtevajo že več 

pozornosti pri ritmičnem in melodičnem izvajanju. Učenci so se zelo radi tudi sami izmišljali 

melodije, na katere smo skupaj pripravili spremljavo z orffovimi inštrumenti. Že takoj na prvi 

šolski dan smo z glasbeno igro nastopili za sprejem prvošolčkov. Večkrat smo k orffovim 

inštrumentom dodali še petje, cajon in klavir. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, so dodajali 

že svoje predloge za spremljavo.  

Menim, da so si učenci v tem šolskem letu obogatili čut za glasbeno ustvarjanje, se domišljijsko 

na ta način zanimivo izražali, si pridobili delovno disciplino in vztrajnost pri delu, moj glavni 

namen pa je bil gotovo ta, da se učenci pri glasbenem ustvarjanju sprostijo, ob delu uživajo in 

si širijo svoj domišljijski svet. 

Tudi letos smo sodelovali z dramskim krožkom, s katerim smo pripravili igrico o mesecih v 

letu. Z učenci orffovega krožka in zbora smo pripravili štiri različne glasbene spremljave. 

Zelo uspešno smo nastopili na kulturni prireditvi ob 200-letnici šolstva in otvoritvi prenovljene 

šolske stavbe 17. junija 2022. 

Zelo sem zadovoljna, da smo z učenci veliko glasbeno ustvarjali in si tako popestrili šolski 

vsakdan. 

 

                      Ana Marija Dolenc

                     

ANGLEŠKI KROŽKEK 

 

Angleški krožek je obiskovalo 6 učencev 1. razreda. 

Krožek je potekal dvakrat tedensko, ob torkih in ob četrtkih, od 11.25 do 12.10, tudi v času 

šolanja na daljavo. 

V okviru angleškega krožka smo izpeljali celoten program neobveznega izbirnega predmeta 

angleščine v 1. razredu. Realiziranih je bilo 69 ur pouka. 

Učenci so preko različnih pesmic, deklamacij, zgodbic, gibalnih dejavnosti ter didaktičnih iger 

usvajali jezikovne strukture ter besedišče različnih tematskih sklopov. 

Učenci so krožek zelo radi obiskovali in pri njem vestno sodelovali. 

Delo angleškega krožka v minulem šolskem letu, kljub učnim uram, izvedenim na daljavo, 

ocenjujem kot zelo uspešno. 

 

                                                                                                                                  Jelka Čadež 

 

ŠPORTNI KROŽEK 

 

Športni krožek je obiskovalo 29 učencev od 1. – 5.  razreda. Razdeljeni so bili v dve skupini 

(1., 2. in 3. razred ter 4. in 5. razred). Realiziranih je bilo 33 ur. Poudarek je bil predvsem na 

moštvenih in skupinskih igrah, kjer smo se učili  igre v skupini in športno prenašanje porazov. 
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Igrali smo različne igre z žogo (košarka, nogomet, med dvema ognjema). Učenci so predvsem 

zelo radi igrali nogomet in dvoranski hokej. Nekaj časa smo posvetili tudi štafetnim igram, 

igram lovljenja in igram v krogu. Otroci so se ob različnih igrah sprostili, razmigali in se 

zabavali, zato so tudi zelo radi obiskovali športni krožek. 

Andreja Jesenovec 

 

PLANINSKI KROŽEK 

 

Jesenski in zimski pohod sta odpadla. Tako smo od planiranih štirih planinskih izletov realizirali 

samo enega, in to v mesecu marcu, ko smo izvedli nočni pohod z naglavnimi svetilkami, ki je 

odlično uspel. 

Pohod v juniju ni bil realiziran zaradi bolniške odsotnosti mentorice krožka. 

 

Eva Trček 

PLESNE VAJE 

 

Plesne vaje je obiskovalo 18 učenk. Treningi so potekali enkrat tedensko, eno šolsko uro po 

urniku. Opravili smo vse treninge ob covid ukrepih, prvi del sept-polovica januarja, drugi del 

polovica februarja do junija. Po 24. 6. 2022 se treningi zaključijo.  

V tem šolskem letu so se plesalci predstavili na nastopih in prejeli priznanja: PŠ in vrtec 

Sovodenj, 3. 5. 2022 ter 17. 6. 2022 (200-letnica na sovodenjskem) in 21. 6. 2021. 

 

Petra Slabe 

 

VARNO NA KOLESU 

 

S šestimi učenci 5. razreda smo za prvo nalogo pri projektu Varno na kolesu izbrali  

nalogo Spoznavam prometne znake in pravila.  

Na poti od središča vasi do šole smo si ogledali vse prometne znake in ponovili prometna 

pravila, predvsem na nevarnih točkah, ki jih je na ozki in strmi poti kar precej. Vse smo 

fotografirali in ugotovitve tudi zapisali. 

Za drugi sklop projekta Varno na kolesu smo izbrali Kolo in trajnostna mobilnost. V preteklih 

letih so učenci že bili seznanjeni s trajnostno mobilnostjo, tako da se pomena le-te že kar dobro 

zavedajo. Opravili smo naloge z delovnih listov in se veliko pogovarjali na to temo. Nato pa so 

učenci sami izbrali svoj primer uporabe kolesa, s poudarkom predvsem na ohranjanju čistega 

okolja, skrbi za zdravje in na vseh drugih pozitivnih učinkih uporabe kolesa. Primer so narisali, 

opisali in izdelke zbrali v brošuro. 

Projekt Varno na kolesu je bil dodatna popestritev in motivacija pri pripravi na kolesarski izpit, 

ki ga opravljajo petošolci. Razveselili pa so se tudi praktičnih nagrad, ki so jih bili deležni ob 

koncu projekta. 

                                Ana Marija Dolenc 

 

 

IZVAJANJE PROMETNE VZGOJE IN IZPITA V 5. RAZREDU  

 

V šolskem letu 2021/2022 je šest učencev uspešno opravilo teoretični in praktični del 

kolesarskega izpita. Najprej smo z učenci predelovali teoretične vsebine: varno kolo, deli 

kolesa, prometna varnost, prometni znaki, prometna pravila, križišča …  

Teoretičnih vsebin smo se lotili takoj po novem letu. Ko so vsi učenci opravili teoretični del 

kolesarskega izpita, smo nadaljevali še s praktičnim delom. Učenci so pripeljali kolesa od doma, 
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poskrbeli pa so tudi za varnost (čelada, primerna oprema, varnostni jopič). Pregledali smo 

kolesa, dopolnili opremo in podelili nalepke »varno kolo«. 

Spretnostno vožnjo (poligon) smo najprej vadili na šolskem igrišču, nato pa tudi v križiščih na 

Sovodnju. Pri tem delu vaje mi je zaradi varnosti vedno pomagala učiteljica Jelka Čadež. 

Izpit smo ob pomoči še ene učiteljice opravljali 9. junija 2022.  Najprej so učenci pokazali 

spretnost vožnje na kolesu (poligon), nato pa še po centru vasi (od šole po klancu navzdol, v 

križišču okoli Zadružnega doma, mimo gasilskega doma do glavnega križišča, nato v smeri 

proti Gorenji vasi do Lesgala in v obratni smeri nazaj). 

Na izpitu so bili poleg učiteljic prisotni tudi trije policisti (vodja Boštjan Peternelj). Beležili 

smo morebitne napake pri vožnji in poskrbeli za varnost otrok. Po pregledu zapiskov in 

pogovoru nadzornih učiteljic ter policistov je sledila še analiza opravljene vožnje skupaj z 

učenci (popravki, pohvale, različna reagiranja …).  

Vsi učenci so uspešno opravili kolesarski izpit in prejeli tudi kolesarsko izkaznico. 

 

Ana Marija Dolenc 
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REALIZACIJA LDN PŠ LUČINE 

 
ORGANIZACIJA POUKA 

Pouk od 1. do 5. razreda je obiskovalo 33 učenk in učencev (5 manj kot preteklo leto).  3 učenci 

iz 1 družine so se šolali na domu. 

Vsi  učenci napredujejo v višji razred. Več o njihovem znanju, sodelovanju in obnašanju je 

bilo zapisanega in povedanega na ocenjevalni konferenci. 

Realizacija pouka: 100,32 %  

Šolski obisk znaša 93,68 %. 

Vzroki izostankov: nekaj učencev (11) je prebolelo novi virus, nekateri so bili v karanteni zaradi 

prebolevnosti ožjih sorodnikov. Nekateri so bili odsotni zaradi drugih bolezni, viroze,… ali 

obiskov pri zdravniku, zobozdravniku ali specialistu, nekateri so izkoristili možnost koriščenja 

dopusta.  

Pouk je potekal v dveh kombiniranih in enem samostojnem oddelku. Pohvalno pa je, da je 

kljub koronavirusu pouk v vseh razredih vseskozi potekal v šoli in nič na daljavo.  

Poslovni čas šole in vrtca je bil od ponedeljka do petka od 6.00 do 15.30. 

 

RAZRED RAZREDNIČARKA DEČKI DEKLICE SKUPAJ SKUPAJ 

1.L Breda Gruden 3 4 7 11 

2.L 4 (1)* - 4 

3.L Martina Jelovčan  4 (1)* 2 6 11 

5.L - 5 (1)* 5 

4.L Tjaša Končan 9 2 11 11 

SKUPAJ  20 13 33 33 

1* - učenec se je šolal na domu. 

 

PODATKI O ZAPOSLENIH: 

Naloge smo imele razdeljene takole: 

- Breda Gruden: razredničarka 1. in 2. razreda, dop. in dod. pouk, Orffov krožek, PB in 

JV; 

- Tjaša Končan: razredničarka 4. razreda, dop. in dod. pouk,  NiP Šport v 4. in 5. r., športni 

krožek, PB in JV, ISUP; 

- Martina Jelovčan: razredničarka 3. in 5. razreda, dop. in dod. pouk, JV in PB, kolesarski 

izpit v 5. r., koordinatorica Ekošole, Druženje s knjigo; 

- Barbara Radič: GUM v 3. in 5. r., po 1 uro ŠPO v vsakem oddelku; PB, JV, individualna 

pomoč, pravljični krožek; 

- Damjana Plestenjak, kuharica; 

- Sonja Potočnik, snažilka.   

 

Učiteljice, ki so pri nas opravile nekaj ur tedensko: 

- Mojca Jurković (Irena Modrijan od 20. 5. do 24. 6. 2022): angleščina v vseh razredih, 

PB in JV; pri učiteljici Mojci je bila na pedagoški praksi ena študentka; 

- Neža Erznožnik: OPZ v  dveh skupinah,  

- Marija Jurjevič: individualna pomoč, 

- zunanja sodelavka Petra Slabe: Plesne urice. 

 

Učiteljice smo ob državnih in drugih praznikih pripravile šolske prireditve (sprejem prvošolcev 

– vodja Breda, komemoracija – vodja Tjaša, virtualne prireditve ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti oz. božično-novoletni koncert – vodja Barbara, ob slovenskem kulturnem prazniku – 
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vodja Breda in prireditev ob materinskem dnevu – vodji Tjaša in Breda, proslava ob dnevu 

državnosti in zaključku šolskega leta – vodja Martina). Na vseh so nastopali vsi učenci šole, če 

je bilo le možno, pa tudi otroci iz vrtca. Pri virtualnih prireditvah je bilo potrebno veliko 

iznajdljivosti, da se posamezni oddelki med seboj niso mešali (upoštevanje mehurčkov). Vsak 

oddelek je bil v svoji učilnici, prireditev smo spremljali in tudi nastopali preko aplikacije Zoom. 

 

Učiteljice smo ob odsotnosti kolegic večinoma same poskrbele za nadomeščanje odsotnih 

sodelavk. 

 

Od 6.30 do 7.30 je bilo organizirano JUTRANJE VARSTVO (vključeni vsi prvošolci, 10 

minut pred začetkom pouka pa so prišli skoraj vsi).  

Po pouku, od 11.15 ali od 12.05 do 15.00, je potekalo PODALJŠANO BIVANJE v obsegu 28 

ur tedensko ali 1,12 oddelka. V času, ko je v PB bilo največ učencev, sta bili organizirani dve 

skupini (običajno od 12.05 do 13.45), nato sta se skupini združili. Zaradi večjega števila 

učencev (29) in upoštevanja t.i. mehurčkov v PB je kosilo potekalo v jedilnici v treh izmenah. 

 

PREVOZI UČENCEV 

Učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, so se v šolo in nazaj vozili s kombijem (Planina 

nad Horjulom, Srednji Vrh) in iz Suhega Dola tudi z avtobusom (oddaljenost je 2 km), ker je 

cesta od Suhega Dola do Lučin zelo prometna, ozka in v slabem stanju. Prevoz je bil zaradi 

gradnje ceste proti Suhemu Dolu odobren tudi 2 učencema z Dolgih Njiv. 

 

Pri načrtovanju prevozov s kombijem smo upoštevali, da se člani iste družine peljejo istočasno, 

če je le možno. V letošnjem šolskem letu je bilo na naši šoli 13 vozačev ali 43 % (10 se jih je 

vozilo s kombijem, 2 učenca sta se vozila z avtobusom na relaciji Dolge Njive – Lučine, 1 pa 

na relaciji Suhi Dol – Lučine). Stroške prevoza sta si delili občini Gorenja vas – Poljane in 

Dobrova – Polhov Gradec.  

 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 
Interesne dejavnosti (OPZ - Neža, angleščina za 1. razred – Mojca in Irena, Orffov - Breda, 

športni – Tjaša, pravljični krožek - Barbara, Druženje s knjigo - Martina, Plesne urice - Petra) 

so se začele izvajati takoj v začetku septembra in se s krajšimi prekinitvami izvajale do konca 

junija. Večinoma so bile organizirane za vse učence od 1. do 5. razreda, njihova izbira pa je bila 

poljubna. Vsak učenec je obiskoval najmanj 2 ID s področja športa, glasbe, plesa, kulture in 

ekošole. Izpostavim še, da so vse ID učenci radi obiskovali, če je bilo le možno, tudi nastopali. 

Orffov krožek je potekal v dveh oz. treh skupinah, nekaj časa tudi športni krožek (upoštevanje 

mehurčkov), Druženje s knjigo – po razredih. Pohvalno je delo vseh krožkov. Daljša poročila 

ID so priloga tega poročila. 

 

Učiteljice smo redno izvajale DOPOLNILNI in DODATNI POUK, prav tako individualno 

pomoč učencem. Letos je bilo pol ure tedensko namenjenih tudi učno uspešnejšim učenkam, 

petošolkam, ki so bile ustvarjalne na različnih področjih, sodelovale na različnih natečajih, bile 

zadolžene za vodenje različnih prireditev in beležile dogodke vsakega tedna posebej, kar so 

izdale v zanimivem razrednem glasilu, imenovan Dekliški časopis. 

 

KNJIŽNICA je kar dobro založena. Učenci so si knjige izposojali v knjižnici, enkrat tedensko: 

za bralno značko, eko bralno značko, domače branje ter za zabavo in prosti čas. Nekaj učencev 

si je knjige izposojalo tudi v knjižnici Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Najbolje so se izposojali 

stripi in poljudnoznanstvene knjige. Letos tudi niso vsi opravili bralne značke, kar se je do sedaj 
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zgodilo le izjemoma. V vsakem razredu je po eno uro knjižnične vzgoje izvedla knjižničarka 

Marija Frelih. 

 

STROKOVNE EKSKURZIJE 

Po programu in učnem načrtu so bile strokovne ekskurzije planirane in izvedene v 5. razredu v 

jesenskem času (ekskurzija po predalpskem svetu: bolnica Franja, Most na Soči), za ostale 

razrede pa v maju in juniju (1. razred Živalski vrt Ljubljana, 2. r. Arboretum Volčji Potok, 3. r. 

je spoznaval Gorenjsko (Vrba, Radovljica, Lesce),  4. r. pa ravno tako po Gorenjskem (Vrba 

(zaradi korone izostalo v preteklem letu), Bohinj, slap Savica). 

 

ŠOLA V NARAVI 

Drugošolci so se od 28. 2. do 2. 3. z razredničarko Bredo udeležili ŠVN na Medvedjem Brdu. 

Vsi učenci 4. r. so se udeležili šole v naravi na Debelem rtiču od 21. do 25. marca 2022. 

Spremljala jih je razredničarka Tjaša.  

Tretješolci so se udeležili 20-urnega plavanja v bazenu v Kranju. Letos je prvič potekalo samo 

v enem tednu, v 5 delovnih dneh. Učenci so zmogli, bili vedno vsi prisotni in so dobro 

napredovali. Vsi so osvojili bronastega delfinčka.  

Tretješolci so bili z razredničarko Martino od 8. do 10. junija v CŠOD Libeliče (namesto 

odpadle ŠVN v 2. razredu). Program je bil zelo raznolik. Pohvalno je bilo vse, razen nekoliko 

daljše vožnje. 

 

Plavalni tečaj za 1. razred je bil izveden v pomladanskem času v popoldanskem terminu. 

Obiskovali so ga vsi prvošolci in en otrok iz vrtca. 

 

IZOBRAŽEVANJE 

Zaposlene  smo se udeležile izobraževanj, ki jih je organizirala bodisi matična šola  ali Zavod 

RS za šolstvo Kranj,…, ali po programu izobraževanja in v soglasju z ravnateljem.  

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 

Učiteljice smo dosledno upoštevale priporočila NIJZ za preprečitev širjenja okužb s 

koronavirusom (razkuževanje rok ob vstopu v šolo, pravilno in temeljito umivanje rok z milom 

in toplo vodo, pravilno kihanje in kašljanje, prezračevanje učilnic). Še najtežje je bilo 

zagotavljati upoštevanje medsebojne razdalje. Učence smo aktivno usmerjale na vzdrževanje 

redu v učilnicah. Poudarjale smo pomen zdrave prehrane (zajtrkovanje). Navajale smo jih na 

kulturno uživanje hrane in obnašanje pri mizi. Učence smo navajale na zmanjševanje zavržkov 

hrane in pitje vode iz pipe. 

Redno smo izvajale minuto za zdravje. Če je bilo le primerno vreme, so učenci odmor po malici 

koristili na dvorišču pred šolo z raznimi igrami.  

V marcu so učenci 1. in 3. razreda imeli zobozdravstveni in sistematski zdravniški pregled v 

ZD Gorenja vas. 

Tudi letos tekmovanja za čiste zobe ni bilo, je pa zobna asistentka v vseh razredih izvedla 

delavnico o pravilnem umivanju zob in zdravi ustni higieni, proti koncu leta pa stanje preverila 

z individualnim umivanjem zob.  

Enourno predavanje za vsak oddelek posebej (o zdravi prehrani, higienskih navadah, prvi 

pomoči pri manjših poškodbah, odvisnostih) je v oktobru izvedla sodelavka Zdravstvenega 

doma Škofja Loka.  

Za vse učence je bila organizirana malica v šoli, prav tako pa tudi kosilo za učence v OPB, 3 

otroci (1 šola in 2 vrtec) so imeli dietno prehrano. 
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PROMETNA VZGOJA IN VARNOST OTROK 
Izvajale smo prometno varnostni načrt šole.  

Cesta skozi Lučine je zelo prometna, zlasti zjutraj in popoldne. Kljub temu, da je urejena s 

pločniki, prehodom za pešce, prometnimi znaki in javno razsvetljavo, otroci na cesti morajo 

biti zelo pozorni in previdni in jih je potrebno navajati na vsakodnevno prometno varnost. 

Ogledali smo si najbolj nevarne točke pri prehodu ceste (zlasti na začetku šolskega leta). Prvi 

teden septembra je bil ob prihodu oz. odhodu iz šole na cesti prisoten predstavnik Združenja 

šoferjev in avtomehanikov Žiri.  

Učenci 1. in 2. razreda so za boljšo prepoznavnost na cesti nosili rumene rutke. Najbolj nevarne 

točke v prometu so si v začetku šolskega leta ogledali pod vodstvom policista. Kolesarski izpit 

je pod vodstvom Martine Jelovčan opravilo vseh 5 petošolk. 

Zlasti v začetku leta je bilo potrebno učence opozarjati na pravilno hojo po stopnicah, na lastno 

varnost v učilnicah, na igrišču, v telovadnici, na igralih,… na pravilno rokovanje z ostrimi 

predmeti (škarje, šestila, olfa noži,…). Poškodb ni bilo. 

 

TEKMOVANJA, PROJEKTI 

Tudi letos smo vzpodbujali učence k sodelovanju na različnih tekmovanjih in v različnih 

natečajih, kot so: 

TEKMOVANJE SODELUJOČI 

Tekmovanje za 

Cankarjevo priznanje 

Sodelovale 3 učenke 4. in 5. razreda in vse so osvojile bronasto 

Cankarjevo priznanje. 

Matematični kenguru Sodelovalo je 19 učencev (13 učencev prejelo bronasto Vegovo 

priznanje). 

Bralna značka Osvojilo 24 učencev oz. 80% (3. in 5. - vsi, 1. r. 6, 2. r. 2 in 4. r. 7). 

Ekobralna značka Osvojili vsi učenci. 

Angleška bralna značka Opravili so jo učenci 4. in 5. razreda. 

Ekošola Sodelovali smo vsi učenci (posledično tudi njihovi starši) in zaposleni. 

Z različnimi dejavnostmi smo program izpeljali in obdržali zeleno 

zastavo. 

Cicivesela šola Sodelovali so učenci od 1. do 4. razreda. 

Športna značka Zlati 

sonček  

Sodelujoči 1. do 3. razred (prvošolci so prejeli malo zlato kolajno, 

drugošolci veliko modro medaljo, tretješolci veliko zlato medaljo). 

Športna značka Krpan 5 petošolk je dobilo srebrno priznanje, 11 četrtošolcev pa bronasto 

priznanje. 

Natečaji Sodelovanje na različnih natečajih. 

Projekt varno na kolesu Sodelovale petošolke, dobile priznanja in praktične nagrade. 

 

OSTALE DEJAVNOSTI: 

- Sprejema 7 prvošolcev so se poleg vseh staršev udeležila tudi g. ravnatelj in g. župan. 

- 23. septembra so četrtošolci sodelovali v glasbeni in likovni delavnici v Sorici, dan 

kasneje pa so se petošolke udeležile jesenske ekskurzije  (Most na Soči in bolnica 

Franja). 

- Namesto pohoda manjših PŠ smo šli v Goli vrh. Tam nas je počakal vodič Peter in 

skupaj smo šli po delu Rupnikove linije. Bunkerji so bili zelo zanimivi, pot pa učencem 

ni predstavljala težav. 

- 18. oktobra smo imeli KD v Ljubljani. Planirana je bila predstava v Lutkovnem 

gledališču v Ljubljani, pa je bila zaradi bolezni v ansamblu odpovedana. Predstavo smo 
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si ogledali kasneje, tokrat pa smo zato obiskali Hišo iluzij. Z vodičem smo si ogledali 

najbolj zanimive dele mesta (brezplačno vodenje). 

- 19. oktobra smo z učenci sodelovali v kulturnem programu ob otvoritvi razstave o 

Rudolfu Maistru. V tem tednu je bilo zdravstveno predavanje. Vsak razred je imel svojo 

temo. Predstavila se nam je tudi Glasbena šola Škofja Loka in izvedli smo evakuacijo 

iz vrtca in šole. V vaji so sodelovali tudi gasilci iz Lučin. 

- 17. novembra se je v šoli začelo 3x tedensko samotestiranje za učence. Nihče se temu 

ukrepu ni upiral, učenci so testiranje izvedli samostojno. To potrjuje zgoraj omenjeno, 

da je lahko pouk potekal vseskozi v šoli. Učenci so izpostavili žgečkanje po nosu ter 

posledično kihanje in če si imel očala, so se pri nošenju maske rosila. 

- Imeli smo tradicionalni slovenski zajtrk s črnim kruhom, maslom, medom, mlekom in 

sadjem. Med nam je tudi tokrat podaril domačin Viktor Oblak. 

- V decembru so nam skavti poljanske doline prinesli Luč miru. 

- V prednovoletnih delavnicah smo izdelovali voščilnice, pokupili so jih učenci oz. 

njihovi starši in stari starši, za ta denar pa smo za vsak oddelek kupili nekaj igrač. 

- 2. 3. so se četrtošolci z učiteljico smučanja Tjašo Končan odpravili smučat na smučišče 

Cerkno (projekt Šolar na smuči, ciljna skupina učenci 4. razreda – letos organizirano 

prvič). 

- 15. marca smo skupaj z matično šolo šli v Ljubljano v Cankarjev dom in prisluhnili 

Simfoničnem orkestru predstavi V dvorani gorskega kralja, v kateri so se predstavili 

tudi mladi baletniki. Zlasti petošolke je zelo pritegnila njihova lahkotnost gibanja. Pred 

tem smo si ogledali še avtobusno in železniško postajo. 

- 24. marca so mladi člani PGD Lučine ponovno navijali za smučarske skakalce v Planici. 

- Tudi letos smo pripravili virtualno prireditev ob materinskem dnevu, dolgo več kot 35 

minut. Skozi igro, pesem, ples in glasbo so otroci staršem in starim staršem sporočili, 

da so zanje najpomembnejši, da jih imajo neizmerno radi. Povezovalni del prireditve so 

prevzele petošolke. Posnetke smo naredile vzgojiteljici in učiteljice, montažo celotne 

prireditve pa učiteljica Breda Gruden. Odzivi staršev so bili pohvalni, veseli, prisrčni, 

… Prireditev ob materinskem dnevu je objavljena na you tube kanalu in je imela do 

konca junija skoraj 170 ogledov, kar je za našo šolo spodbuden podatek. 

- Tudi letos so učenci uživali v različnih dejavnostih v Športnem centru v Ljubljani. KS 

Lučine je za to dejavnost prispevala 200 €. 

- Testiranje za športnovzgojni karton je bilo izvedeno v Lučinah. Iz Gorenje vasi sta 

potrebno opremo pripeljala Igor in Mihaela, pri testiranju pa pomagale tudi učiteljice in 

testiranje je bilo izpeljano v dveh urah. 

- V zbiralni akciji smo zbrali 2030 kg odpadnega papirja, 243,60 € pa namenili Šolskemu 

skladu. 

- Maja so bili drugošolci v Arboretumu Volčji potok. 

- Učenci, ki so opravili bralno značko, so si za nagrado ogledali prireditev ob podelitvi 

bralne značke v Gorenji vasi. Gost je bil stripar in glasbenik Martin Ramoveš. Hvala 

šoli za prevoz. 

- V maju in juniju (tako kot jer bilo planirano) so bili prvošolci v Živalskem vrtu 

Ljubljana, četrtošolci so spoznavali lepote Gorenjske, petošolci odkrivali dediščino 
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preteklosti v TMS Bistra, opravili smo vse predvidene pohode, izvedli atletsko 

tekmovanje,… 

- Sodelovali smo v akciji Pokloni zvezek, ki jo je organizirala slovenska Karitas. 

- Prav je, da nekaj besed namenim tudi izbirnemu predmetu za 4. in 5. razred Šport, ki ga 

je izvajala (že vsa leta) učiteljica Tjaša. Sledili so učnemu načrtu in uživali v skoraj vseh 

dejavnostih, pa naj bo to hoja s hoduljami, tek na smučeh, bobanje, sankanje, plezanje, 

rolanje, floorball, namizni tenis, badminton ali druge skupinske igre. 

- Povedala sem že, da smo imeli šolske prireditve ob vseh državnih praznikih in na vseh 

so nastopali vsi učenci, če je bilo le možno, tudi otroci iz vrtca. Učenci so radi nastopali, 

in če izpostavim samo zaključno prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega 

leta, potrdim, da jim tovrstnih nastopov manjka. Povezovalke so postale bolj 

samozavestne, tudi instrumentalisti, lahko bi imeli celo šolski bend (2 harmonikarja, 2 

kitaristki, učenci Orffovega krožka,…). Program je bil tako zanimiv in raznolik, da so 

tudi vrtčevski otroci po 40 minutah spremljanja rekli ŠE. 

- V bodočem 1. r. bo 1 prvošolec in zanj je že pred koncem šolskega leta bil organiziran 

RS.  Posledica tako majhnega vpisa pa bo trojna kombinacija v naslednjem šolskem 

letu. Tako bo samo prihodnje leto, saj je v šolskem letu 2023/34 predvideno število 

prvošolcev spet večje (vsaj 9). 

- Ne morem mimo tega, da se dotaknem razrednih izpitov. 3 učenci iz ene družine so se 

šolali na domu (2., 3. in 5. razred). Vsi trije so na razrednem izpitu iz SLJ in MAT ter v 

5. r. TJA pokazali dobro znanje. Žalosti pa dejstvo, da se je MIZŠ na bolj natančna in 

jasna navodila odzvalo šele 1 mesec in 5 dni po objavi rokov za razredne izpite. Res je, 

da smo prvič imeli učence, ki so se šolali na domu in da se pri tem tudi učimo, pa vendar 

predlagam, naj MIZŠ (Zavod za šolstvo ali RIC) naredi izpite z vrednotenjem nalog za 

vsak razred in vsak predmet posebej, naj delajo teste za učence s posebnimi potrebami, 

naj se testi za vse otroke v slovenskih šolah pišejo na isti dan tako kot NPZ. 

 

OPREMLJENOST ŠOLE je zadovoljiva. Kljub temu bo pa v prihodnje treba zamenjati 

energent ogrevanja, vodovodno instalacijo in urediti okolico šole. Hišnika sta poleg drugih 

vzdrževalnih del, košnje trave,…  popravila tudi vetrolov. 

 

SODELOVANJE S STARŠI je bilo dobro.  

Prvi roditeljski sestanek za vse učence naše šole je vedno skupen in je bil organiziran na 

šolskem igrišču, letos prisoten tudi g. ravnatelj. Govorilne ure so potekale v šoli ali telefonsko. 

Predstavniki staršev so se sej Sveta staršev udeleževali v Gorenji vasi. Izpostavili so različne 

težave (predvsem vzdrževalna dela v okolici šole in igrišča) in skupaj se jih je poskušalo tudi 

rešiti. 

 

SODELOVANJE Z MATIČNO ŠOLO 

Uspešno sodelovanje je potekalo tudi z matično šolo, njenim vodstvom, tajništvom, 

računovodstvom, svetovalno službo, računalničarjema, knjižničarko in aktivi učiteljev razredne 

stopnje, s katerimi smo res dobro sodelovali. Še posebej hvala učiteljicama Mateji in Nataši pri 

pripravi in vrednotenju testov za razredne izpite. V šoli sta bila večkrat prisotna tudi hišnika. 

Vsem se zahvaljujem za korektno sodelovanje, posluh in podporo.  
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Kolikor je bilo možno, smo se povezovali z lokalnimi društvi in tudi drugimi organizacijami 

oz. zavodi (KS Lučine, PGD Lučine, ŽU Lučine, občina Gorenja vas – Poljane, ZD Gorenja 

vas, Zobna preventiva in ZD Škofja Loka, Policijska postaja Škofja Loka, Svet za vzgojo in 

preventivo v cestnem prometu…).  

Na ta način smo skrbeli za nemoteno delovanje šole v vseh pogledih (organizacijsko, 

kadrovsko, tehnično). 

Za vse opravljeno delo, trud in zavzeto delo z učenci se iskreno zahvaljujem vsem učiteljicam  

Bredi, Tjaši, Barbari, Mojci, Neži, Ireni, Mariji in  Petri ter kuharici Damjani in čistilki Sonji. 

Skupaj smo močni, si pomagamo in zmoremo. 

 

Poročilo pripravila Martina Jelovčan, 

vodja PŠ Lučine 

 

Priloge: 

- Ekošola PŠ Lučine (M. Jelovčan) 

- Orffov krožek (B. Gruden) 

- Športni krožek (T. Končan) 

- Pravljični krožek (B. Radič) 

- Angleščina (M. Jurković) 

- Druženje s knjigo (M. Jelovčan) 

- Plesne urice (P. Slabe) 

- BZ in eko BZ (B. Gruden, T. Končan, M. Jelovčan) 

 

                      EKOŠOLA PŠ LUČINE 

 

V različne projekte Ekošole so bili vključeni vsi učenci (30), njihovi starši in vsi zaposleni naše 

šole. Nosilke posameznih nalog smo bile učiteljice. Določene aktivnosti potekajo že več let in 

so utečene. Ohranjamo jih zaradi potrebe po boljšem življenju, skrbi za naše okolje in splošni 

ozaveščenosti. V začetku šolskega leta smo naredili eko načrt in ga skozi šolsko leto poskušali 

čim bolje uresničiti.  

V letošnjem šolskem letu smo se odločili za manjše število projektov, pa zato tiste bolj 

intenzivno: 

- Leaf – znanje o gozdovih – gozdni cikel (T. Končan), 

- Ekobranje za ekoživljenje (M. Jelovčan), 

- Hrana ni za tjavendan – zmanjševanje zavržene hrane (B. Radič). Učenci so sodelovali 

v Reciklirani kuhariji in izvedli dan brez zavržene hrane. Meritve so opravljali dvakrat 

po en teden. Količina zavržene hrane že prej ni bila velika, se je pa sedaj še zmanjšala 

za približno 10 %. Pomembno je bilo tudi, da so učenci poskušali nove jedi. Letos smo 

za vse učence meritve uvedli tudi pri malici, ne le pri kosilih. V okviru Ekodneva smo 

obeležili 2. Slovenski dan brez zavržene hrane s sloganom "Nisem za stran, vzemi me 

v bran!". Ta dan so učenci narisali oz. zapisali svojo najljubšo jed in česa ne marajo. 

Petošolke so kasneje naredile zbirnik. Četrtošolci so napisali različne slogane o hrani, 

ki smo jih obesili v jedilnici.  
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Zavezo o dnevu brez zavržene hrane so odnesli tudi domov. Kar nekaj odzivov, 

predlogov in tudi kakšno kritiko (o tem, zakaj morajo otroci poskusiti novo jed) smo 

prejeli. Učenci so podpisali zavezo, da bodo v mesecu maju poskusili vsaj eno hrano, ki 

je sicer ne jedo.  

Brez dobrega sodelovanja z našo kuharico ni šlo. Včasih je razložila jedilnike, povedala 

sestavine različnih jedi. Učenci so jo večinoma pohvalili za dobre jedi. 

- Likovni natečaj za kreativne izdelke (B. Gruden). 

- Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje - vsakodnevne »minute za zdravje« 

(T. Končan), 

- Zbiranje odpadnega papirja in kartona, plastičnih pokrovčkov (M. Jelovčan),…  

- Učence smo spodbujali, da so pri pitju uporabljali steklenice za večkratno uporabo. 

Beležili smo porabo vode v šoli. Namesto tiskanih obvestil smo se pogosteje 

posluževali elektronske pošte za komuniciranje s starši. Poleg stikal smo naredili nove 

opozorilne nalepke v smislu varčnosti porabe. 

 

Zbiralne akcije: 

- Zbiralna akcija odpadnega papirja je potekala aprila. Vsa gospodinjstva v našem 

šolskem okolišu so bila po navadni pošti in na spletni strani naše šole obveščena o 

zbiralni akciji. V zbiralni akciji smo zbrali 2030 kg odpadnega papirja, 243,60 € pa 

namenili Šolskemu skladu. Visok znesek je posledica zbiranja odpadnega papirja in ne 

kartona. Z dejavnostjo bomo nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. 

- Zbirali smo kartuše, tonerje in trakove. Kljub temu, da smo starše in učence večkrat 

opozorili in da je zbiralna škatla na vidnem mestu, se le teh običajno zbere zelo malo.  

- Precej bolj uspešni smo bili pri zbiranju plastičnih pokrovčkov, skupaj z vrtcem. 

Nabralo se je 7 velikih vreč, ki so bile oddane za humanitarni namen. 

 

Veliko pozornosti smo namenili pravilnem zlaganju kartonske embalaže za mleko in sokove, 

ločevanju vseh odpadkov, dnevni skrbi za čisto okolico šole, …  

Skozi vse leto smo tako učenci in njihovi starši kot tudi zaposleni skrbeli za ločeno zbiranje 

odpadkov, zmanjševanje količin odpadkov (še posebej pri ostankih hrane), varčevanje z vodo, 

elektriko,….  

 

Veliko nam pomenijo dobri medsebojni odnosi in zanje se splača truditi. Veliko dejavnosti je 

postalo del vsakdana in to je po mojem mnenju tudi eden od glavnih ciljev ekošole. Celo leto 

smo se preko različnih dejavnosti trudili obdržati eko zastavo in jo tudi obdržali za naslednje 

leto.      

                       Martina Jelovčan, koordinatorica Ekošole  

 

ORFFOV KROŽEK 

V šol. l. 2021/22 smo z delom Orffovega krožka pričeli 8. septembra. Planiranih je bilo 33 ur 

in toliko smo jih tudi realizirali. H krožku je bilo vključenih 23 učencev od 1. do 5 razreda, in 

sicer 12 dečkov in 11 deklic. Tri učenke 5. razreda so Orffov krožek obiskovale vseh 5 let: Eva 

Bizovičar, Lara Oblak in Sara Pivk. Učenci so krožek obiskovali redno. Pri urah so učenci 

spoznavali inštrumente preko glasbeno didaktičnih iger, igrivih pesmic, igric in različnih oblik 

/tehnik sproščanja. Naučili smo se nekaj pesmic. Imeli smo nastop na proslavi ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti, 24. 12., na proslavi ob materinskem dnevu ter na zaključni proslavi 

ob dnevu državnosti, 24. junija 2022. 

Breda Gruden 
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ŠPORTNI KROŽEK 

 

Športni krožek so obiskovali učenci  od 1. do 3. razreda. Redno je krožek obiskovalo 15 

učencev, ob četrtkih, od 12.05 - 12. 50. Krožek sem zaradi epidemije izvajala po mehurčkih, in 

sicer v dveh delih, prvo polovico ure so bili na vrsti učenci 3. razreda, drugo polovico ure pa 

učenci 1. in 2. razreda.  

Sestava krožka po učencih je sledeča: 1. r. 7 učencev,  2. r.  3  učenci in  3. r. 5 učencev. 

Vsi učenci so radi obiskovali krožek. Učenci so spoznali elemente atletike, gimnastike, borilnih 

veščin, različne igre z žogo, štafetne igre, starodavne igre, igre na prostem… V letošnjem letu 

nam je bila zima s snegom zelo naklonjena, zato smo jo izkoristili za sankanje in igre na snegu.  

Učenci so uporabljali najrazličnejše športne pripomočke, s katerimi so bili dobro seznanjeni in 

so jih znali uporabljati, po končanem delu pa tudi pospraviti. Naučili so se upoštevati pravila 

različnih iger in pravila športnega obnašanja. Kadar je bilo lepo vreme, smo imeli dejavnosti 

zunaj, v primeru dežja pa v telovadnici. Vsi učenci so v znanju in spretnostih zelo napredovali.  

Od predvidenih 35 ur sem jih realizirala 35, kar je 100%. 

                                                                                                        Tjaša Končan                                                 

 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

 

Obiskovalo ga je 7 učencev 1. razreda.                           

Pravljice sem otrokom pripovedovala ali prebrala. Otroke sem popeljala v čudoviti svet 

junakov, s katerimi so se poistovetili in ugotavljali predvsem njihovo sporočilnost. Ob 

pravljicah, zgodbah, poeziji in risanih filmih smo spremljali čarobnost nedoločenega časa in 

kraja ter predvsem zmago dobrega nad zlim. Izbrala sem  slovenske in tuje avtorje ter ljudsko 

slovstvo, primerno starosti učencev. Tudi učenci so izbirali pravljice, ki so jih želeli slišati. 

Knjige so prinašali od doma. Temo pravljic sem prilagajala bližajočim praznikom, letnim 

časom. Po prebrani pravljici in pogovoru so učenci vsebino pravljice ilustrirali, odigrali igro 

vlog. 

Barbara Radič 

 

ANGLEŠČINA ZA PRVOŠOLCE 

 

Interesne dejavnosti se je redno udeleževalo vseh sedem lučinskih prvošolcev. Potekala je 

dvakrat tedensko, in sicer ob torkih in petkih. Do sredine maja sem realizirala 54 učnih ur, nato 

pa je zaradi moje bolniške odsotnosti vodenje interesne dejavnosti prevzela učiteljica Irena 

Modrijan. 

Program interesne dejavnosti je potekal po učnem načrtu za neobvezni izbirni predmet 

angleščina. Temeljne cilje – senzibilizacija za tuji jezik, spoznavanje kulturne različnosti ter 

razvijanje učenčevih sprejemniških, tvorbnih in interaktivnih zmožnosti – smo dosegali 

predvsem s spoznavanjem in prepevanjem angleških didaktičnih pesmi, igranjem angleških 

didaktičnih iger, poslušanjem avtentičnih zgodb in z udejstvovanjem v igrah vlog.  

Učenci so k interesni dejavnosti radi prihajali, zavzeto sodelovali in se veliko naučili. 

 

Mojca Jurković 

 

PLESNE URICE 

 

V šolskem letu 2021/ 22 je v Lučinah plesne vaje obiskovalo 12 otrok, od tega  10 deklic in 2 

dečka. Trening so potekali enkrat tedensko, eno šolsko uro po urniku (četrtek od 13.50 do 14. 

35. V tem šolskem letu smo opravili pri vsaki skupini vse treninge ob COVID ukrepih, prvi del 
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septembra do polovice januarja, drugi del polovica februarja do junija. Po 24. 6. 2022 se treningi 

zaključijo.  

V tem šolskem letu so se plesalci predstavili na nekaj nastopih, na zadnjem s podelitvijo 

priznanj.  

- 25. 3. 2022 – prireditev za materinski dan, 

- 12. 5. 2022 – nastop za starše, 

- 24. 6. 2022 - zaključna šolska prireditev ob dnevu državnosti. 

           Petra Slabe        

 

DRUŽENJE S KNJIGO  

 

V to dejavnost so bili vključeni vsi učenci od 1. do 5. razreda, skupaj 30 učencev (3 učenci so 

se šolali na domu in naše knjižnice niso obiskovali, razen 1 učenke, ki si je v juniju izposodila 

nekaj knjig). Organizirana je bila po 1 uro tedensko. Zaradi organizacije pouka in kasneje zaradi 

koronavirusa sem dejavnost izvajala za vsak razred posebej (v t.i. mehurčkih). Učenci od 1. do 

4. razreda so v knjižnico prihajali ob torkih od 12.05 do 12.50, po pouku pa še petošolke. Do 

konca šolskega leta je bilo realiziranih 35 ur, kolikor je bilo tudi planiranih. 

Pri izposoji sem svetovala zlasti mlajšim učencem in jih spodbujala k bralni pismenosti. Zlasti 

učencem prve triade sem pripravljala knjige, primerne njihovim bralnim sposobnostim. Kratko 

vsebino prebranih knjig so pripovedovali tudi sošolcem, razredničarkam oz. skupini v knjižnici. 

Učenci so si izposojali knjige za bralno značko, eko bralno značko, domače branje ter zabavo 

in prosti čas. Zelo radi so reševali uganke. Veliko so posegali po stripih in ugankah. 

Nekaj učencev si je knjige izposojalo tudi v Gorenji vasi. 

 

Martina Jelovčan 

 

BRALNA ZNAČKA – 1. in 2. razred 

 

V 1. in 2. razredu je bilo 10 učencev. V 1. razredu je bralno značko opravilo 6 učencev, en 

učenec je ni opravil. V 2. razredu sta jo opravila 2 učenca, eden pa je ni opravil. V obeh razredih 

so učenci skupaj s starši ali sami prebrali 4 knjige in 1 pesniško zbirko. Knjige so izbirali po 

priloženem seznamu. Izposodili so si jih v knjižnici. Drugošolci so morali vsaj 1 knjigo prebrati 

sami. V šoli so povedali kratko obnovo knjige. Iz pesniške zbirke so si morali izbrati eno pesem 

in se jo naučiti na pamet. V zvezek za BZ so sami ali s pomočjo staršev napisali naslov knjige, 

avtorja in zgodbico ali pesem še ilustrirali.  

 

EKOBRALNA ZNAČKA – 1. in 2. razred 

 

Sodelovali smo tudi v Ekobralni znački - Eko branje za eko življenje. Eko bralno značko so 

opravili vsi učenci – 10 učencev. V predbožičnem tednu smo skupaj prebrali pet pravljic Mire 

Tavčar Zelinke z naslovom Božična drevesca in se ob njih pogovarjali o vsebini posamezne 

pravljice. Za Ekobralno značko smo izbrali pravljico, ki je spregovorila o medgeneracijskem 

povezovanju in osamljenosti starejših ljudi. Za starejše, bližnje, sosede ali znance smo izdelali 

majhno pozornost - božično drevesce. V mesecu aprilu smo skupaj prebrali japonsko pravljico 

Ošao in se zopet pogovarjali o odnosu med starejšimi in mlajšimi. Učenci so v zvezek za bralno 

značko pravljico ilustrirali. 

                                                                                                                                                       

Breda Gruden                                                                                                                                                                                                                                              
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BRALNA ZNAČKA - 4.  razred  

 

V letošnjem letu niso vsi učenci opravili bralne značke, kljub veliki spodbudi in prigovarjanju. 

Vse obveznosti bralne značke je opravilo 7 od 11 učencev. 

Prebrati so morali 3 knjige in dve pesniški zbirki.  V zvezek za bralno značko je učenec izpisal 

naslov knjige, avtorja, ilustratorja, ter ENO OD NASLEDNJIH NALOG: 

1. Izpiši osebe, ki v knjigi nastopajo. O vsaki osebi napiši kakšno poved. 

2. Napiši kratko obnovo. 

3. Opiši glavno osebo. 

4. Pesniško zbirko prebereš v celoti, eno pesem si izberi, jo prepiši in se jo nauči na pamet.  

Pri vsaki knjigi so naredili eno izmed nalog, ki se je razlikovala od prejšnje.   

Vsi učenci, ki so bralno značko opravili, so vzorno opravili vse predvidene naloge.  

 

EKO BRALNA ZNAČKA - 4. razred   

 

Letošnje leto sem izbrala knjigo Mire Tavčar z naslovom Zelinka. Knjiga je že starejša, v njej 

pa je več zgodbic z različnimi vsebinami. Vsaka zgodba skriva v sebi vzgojno noto.  

Izbrala sem dve zgodbi: Noč v gozdnem kraljestvu in Osamljeni starček. 

Zgodbi sem skupno prebrala vsem učencem, o njej smo se najprej pogovorili, sproti sem 

razlagala neznane in težke besede. Nato smo zgodbi najprej skupno obnovili tako, da je vsak 

učenec povedal eno poved. Vsi učenci so knjigo razumeli in so jo znali na kratko obnoviti.  

Sledilo je delo v dveh skupinah. Učenci so poustvarjali zgodbi na različne načine: polovico 

učencev je napisalo obnovo zgodbe in zraven dodali še ilustracijo, druga polovica učencev je 

obnovilo zgodbo v obliki zaporedja sličic. 

Učencem je bila tema všeč, pogovorili smo se tudi o povezovanju in medsebojni pomoči ter 

osamljenosti. 

Zgodba Osamljeni starček se je učencev zelo dotaknila, saj so preko zgodbe zelo nazorno 

spoznali, kakšno je lahko osamljeno življenje starejših ljudi. Učenci so imeli tudi nalogo, da 

obiščejo stare starše in se z njimi  pogovarjajo, jim zapojejo pesem ali se z njimi gredo kakšno 

igro. Kar nekaj učencev je povedalo, da je odšlo na obisk k starim staršem in so se skupaj zelo 

lepo imeli. Zgodbo smo navezali tudi na vsakdanje življenje. Ugotovili so, da je veliko ljudi, ki 

nimajo bližnjih in so prav zato lahko zelo osamljeni. Učenci so obljubili, da bodo vsaj nekaj 

svojega prostega časa posvetili tudi starim staršem.  

                Tjaša Končan 
                                   
BRALNA ZNAČKA – 3. in 5. razred  

 

V 3.  in 5. razredu je pri bralni znački sodelovalo 9 učencev in vsi so jo opravili pravočasno, do 

2. aprila. Učenci pretirane vzpodbude niso rabili, le dogovorili smo se, da vsak mesec povedo 

vsaj eno knjigo. Prebrati so morali 5 (6) knjig in 1 pesniško zbirko. Na razpolago so imeli bogat 

nabor knjig. Tudi letos sem seznam dopolnila še s knjigami, ki jih imamo v naši knjižnici in so 

primerne za to razvojno stopnjo otrok. Preden so povedali obnovo knjige, so v zvezek za bralno 

značko o knjigi napisali še osnovne podatke ter izbirali eno izmed nalog (kratka obnova, opis 

glavne osebe, opis enega dogodka). Izbrali so eno pesniško zbirko, izbrali eno pesem, jo 

prepisali v zvezek in se to pesem naučili na pamet.  

 

    Martina Jelovčan 
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EKOBRALNA ZNAČKA  
 

Za učence sem pripravila različne knjige in revije z eko vsebino (nekateri so jih prinesli od 

doma). Njihova naloga je bila, da so knjige zelo dobro pregledali, potem pa so na izbrane teme 

v skupinah ali dvojicah pripravili plakate ter jih predstavili. Plakati so bili estetsko dovršeni. 

Poudarek je bil na ključnih besedah, ilustracijah, slikah. Izbrali so zelo raznovrstne teme: 

gensko spremenjena hrana, potovanje steklenice, primeri za rešitev Zemlje in onesnaževanje 

oceanov. 

Cilji ekobralne značke so bili, da bi otroke spodbujali k branju literature z ekološko tematiko, 

razvijali kreativno razmišljanje, krepili okoljsko zavest, zavedanje okoljskih problemov in 

predlaganje konkretnih rešitev ter medpredmetno povezovanje znanja in  izmenjava izkušenj. 

Drugo knjigo so izbrali iz bogatega nabora predlaganih knjig, jo prebrali in poustvarjali o njeni 

vsebini. Pomembno je bilo, da so znali ugotoviti, kaj jim knjiga želi sporočiti (odnosi med 

ljudmi, odnosi med ljudmi in živalmi, odnos ljudi do okolja,…). 

Ekobralno značko je opravilo vseh 9 učencev. 

Martina Jelovčan 
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REALIZACIJA LDN VRTCA ZALA  
 

1. Uvod 
 

Vrtec Zala Gorenja vas je organizacijska enota, ki deluje pri Osnovni šoli Ivana Tavčarja 

Gorenja vas ter v podružnicah Sovodenj in Lučine. Vrtec ima trinajst oddelkov, šest v Gorenji 

vasi, štiri na Dobravi, enega v Lučinah in dva na Sovodnju.  

 

 

2. Osnovni podatki 
 

Vrtec ZALA je v šolskem letu 2021/22 obiskovalo 108 otrok, kar 7 manj v primerjavi s 

preteklimi leti. Zaradi povečanega števila otrok 1. starostnega obdobja je bilo potrebno 

spremeniti strukturo oddelka iz kombiniranega oddelka 1. in 2. starostnega obdobja v oddelek 

1. starostnega obdobja. 

Otroci so bili razporejeni v šestih skupinah in sicer 3 skupine 1. starostnega obdobja od 1 – 3 

let  ( 42 otrok )  in  3 skupinah 2. starostnega obdobja od 3 – 6 let ( 66 otrok ). 

Vsi oddelki so bili polno zasedeni z upoštevanjem fleksibilnega normativa. Za izvedbo 

programa in uresničevanje ciljev iz LDN-ja  je skrbelo 7 strokovnih delavk, kuharica in čistilka. 

Kadrovske spremembe smo urejali interno. Na porodniški dopust so odšle Mateja Alič in  

Lucija Kos. 
 

V enoti DOBRAVA je bilo skupaj 75 otrok, 21 otrok 1. starostnega obdobja in 54 otrok 2. 

starostnega obdobja.  Za izvedbo programa in uresničevanje ciljev iz LDN-ja  je skrbelo 9 

strokovnih delavk, ter kuharica in čistilka. 

Kadrovske spremembe: zaradi odhoda na porodniški dopust Tadeje Pšunder, smo na novo 

sprejeli Lejlo Zadel. 
 

V enoti SOVODENJ je bilo vključenih 38 otrok, od tega 14 otrok 1. starostnega obdobja in  24 

otrok 2. starostnega obdobja. Zanje so skrbeli 4 strokovni delavci, ter kuharica in čistilka. 

 

V enoti LUČINE je bilo 19 otrok v enem kombiniranem oddelku, ki sta ga vodili dve strokovni 

delavki. Vanj je bilo vključenih 12 otrok drugega in 7 otrok prvega starostnega obdobja. 

 

SKUPNO število otrok v vrtcu Zala z enotami: 240in 28 strokovnih delavk. 
 

Tabela vključenosti otrok v % od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 

 

  ZALA 

Polžki 

1 - 2 leti 

ZALA 

Račke 

2 – 3 leta 

ZALA 

Žabice 

3 - 4  leta 

ZALA 

Mucki 

4 leta 

ZALA 

Sovice 

4 - 5 let  

ZALA 

Ježki 

5 - 6 let 

LUČINE 

Čebelice 

5 - 6 let 

 

Povprečna 

prisot. v letu 
63,15 % 66,95% 68,05% 71,86% 68,76% 69,24% 69,58% 

 

 DOBRAVA

Kapljice 

1 - 2 leti 

DOBRAVA

Balončki 

2 - 4 leta 

DOBRAVA 

Mavrice 

4 - 5  leta 

DOBRAVA 

Mehurčki 

5 - 6 leta 

SOVODENJ 

Pikapolonice 

2 - 4 let  

SOVODENJ 

Metuljčki 

3 - 6 let 
Povprečna 

prisot. v letu 
68,49% 

 

62,72% 

 

69,32% 69,69% 66% 67,46% 
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Odstotek vključenosti otrok v vrtec znižuje tudi poletni čas, ko starši koristijo počitniške 

rezervacije za svoje otroke. 

 

Poslovalni čas 
 

Vrtec Lučine, Sovodenj in Dobrava so bile zaprte v času novoletnih počitnic, centralni vrtec 

Zala je bil odprt le za nujno varstvo otrok za vse enote vrtca Gorenja vas ter vrtca Agata Poljane. 

Med prvomajskimi prazniki smo se zamenjali z vrtcem Agata, tako da so nudili nujno varstvo 

našim otrokom, mi pa smo bili zaprti. 

Med poletnimi počitnicami je bila enota Lučine zaprta od 1. - 26.8.2022, enota Sovodenj od  1. 

- 12.8.2022 vrtec v Gorenji vasi pa od 1. – 5.8.2022. Za ta čas je bilo za otroke omogočeno 

varstvo v vrtcu Zala Gorenja vas oziroma v vrtcu Agata v Poljanah. 

V poletnem času smo združevali vse enote in oddelke 1. in 2. starostnega obdobja. 

 

Naš vrtec obratuje od 5.30 do 16.00, Lučine in Sovodenj pa od 5.30 - 15.30. 

 

3. Realizacija programa 
 

Strokovne delavke so pri načrtovanju dejavnosti sledile smernicam, ki smo jih zapisali v letni 

delovni načrt vrtca in letni delovni načrt posamezne skupine. Upoštevale so načela in cilje, ki 

jih narekuje Kurikulum za vrtce. Tekoče zadeve in aktualno problematiko smo skupaj z 

ravnateljem obravnavali na sestankih in vzgojiteljskih zborih. V začetku leta smo oblikovali 

tudi tri aktive vzgojiteljic. V prvem so bile združene vzgojiteljice iz skupin prvega starostnega 

obdobja, v drugem vzgojiteljice otrok kombiniranih oddelkov in v tretjem vzgojiteljice 

najstarejših otrok. Na svojih srečanjih so se strokovne delavke ukvarjale z realizacijo in 

spremljanjem prednostnih nalog, načrtovale skupne dejavnosti in razpravljale o tekočih 

zadevah.  

Načrtovanje dnevnega dela v oddelkih je potekalo v parih. Vzgojiteljica in njena pomočnica sta 

izdelali podroben načrt dela za svojo skupino. 

 

Obogatitvene dejavnosti, ki smo jih realizirali v preteklem šolskem letu  

 

- raznovrstna praznovanja povezana s slovensko kulturo in dediščino (rojstno dnevna 

praznovanja, prihod jeseni, slovenski tradicionalni zajtrk, veseli december, pustno 

rajanje, svetovni dan čebel, dan Zemlje, dan športa…), 

- otroci so obiskali in se spoznavali z različnimi poklici in aktivnostmi v kraju: kmetija 

Pustotnik, Anžk, čebelar iz Lučin, zeliščarja, reševalec ( Sovodenj ) 

- obisk Kekčeve dežele ( letniki 2015 in 2016 ) 

- Teden otroka: Razigran uživaj dan 

- v ljubljanskem gledališču smo si ogledali predstavo Škrt škrt kra čof in se sprehodili 

do Zmajskega mostu, Prešernovega spomenika in tržnice ( letniki 2015 in 2016).   

- predstavitev instrumentov Glasbene šole za starejše skupin, 

- pohodi v bližnji in daljni okolici vrtca (tako starejše kot mlajše skupine), 

- ogled lutkovne predstave Kdo je napravil Vidku srajčico v lutkovnem gledališču 

Ljubljana – letniki 2017 in 2018 

 obisk v Minicity Ljubljana - otroci v vlogi različnih poklicev 

 ogled živalskega vrta letniki 2018 

 starejše skupine so organizirale noč v vrtcu 

 v juniju smo izvedli različna zaključna srečanja s starši v naravi  

 v vseh oddelkih smo dneve v poletnih mesecih popestrili z igrami z vodo 
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Prednostne naloge 
 

Naša prva in osnovna prednostna naloga je skrb za zdravje in dobro počutje otrok v vrtcu. 

Prednostna naloga se je povezovala s projektom  Eko vrtec. 

Veliko pozornosti smo posvetili načrtovanju dejavnosti na prostem. Težimo k cilju, da bi  čim 

več usmerjenih dejavnosti izvedli na prostem in s tem nemoteno izvajali načrtovani program, 

hkrati pa bi otrokom omogočili bivanje na svežem zraku. Zavedamo se, da v jesenskem in 

zimskem času veliko otrok preživlja urice na prostem samo v času bivanja v vrtcu. To pa je za 

njihovo zdravje zelo neugodno. 

S poudarkom na vsakodnevnem gibanju in gibalnih igrah smo izvajali tudi Minuto za zdravje. 

 

Projekti in programi 

 

Gozdni vrtec 

Skupina Mehurčkov je letos veliko časa preživela v različnih gozdnih igralnicah. Tam so 

izvajali različne dejavnosti iz vseh področji iz kurikula, ter skrbeli za prosto igro otrok, kjer so 

otroci razvijali samostojnost, empatijo, sodelovanje...  

                                          

                                                                                     Branka Pavkovič  

 

Ciciban Planinec  
Letos so bili v projekt vključeni dve skupini iz Dobrave, dve skupini iz Zale ter ena iz Sovodnja. 

V skupini Mavric iz Dobrave so izvedli premalo pohodov in so knjižice pustili za naslednje 

leto. V ostalih skupinah so opravili od 8 do 11 pohodov. Odpravili so se na pohode v okolici 

vrtca: na Svetega Urbana, Brda, Jermanco, Sveti Križ, do Dermašnika, na Jejdovo Brdo, na 

Pretovč, v Lajše in druge okoliške hribe. Na cilju so vedno poskrbeli za prosto igro otrok, ter 

petje pesmi Smo mladi planinci z Gorenje vasi.  Pohode so zapisali v knjižice Ciciban planinec 

in vanje narisali vtise iz pohoda. Na koncu so otroci prejeli tudi nalepke za določeno število 

pohodov (Cici merkacija, gorski apolon ter clusijev svišč). Začeli so z manj zahtevnimi, ter 

končali s tistim, za katere potrebujejo največ časa. Na Dobravi so imeli v planu dva pohoda z 

avtobusom, a se naknadno zanju niso odločili predvsem zaradi tega, ker skupina Mavric ni 

hodila na pohode, samo za njihovo skupino pa bi bil avtobusni prevoz predrag.   

 

                                                                                  Branka Pavkovič 

 

 

Otroci od drugega do šestega leta starosti so sodelovali v gibalnem projektu Mali sonček. Z 

gibanjem so otroci zaznavali in odkrivali svoje telo, preizkušali, kaj telo zmore, doživljali 

veselje in  ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter tako gradili zaupanje vase. 

 

Uspelo nam je izvesti vseh 6 pohodov. Nekaj nalog smo združili s pohodi in trim stezo, v 

telovadnici pa izvedli kar nekaj nalog. Izpeljali smo dvourni tečaj rolanja in precej aktivne 

vodne igre na igrišču. 

Kot je slabo kazalo na začetku, smo na koncu vendarle uspeli opraviti naloge in bili nagrajeni 

z nalepko, za opravljeno stopnjo programa s priznanjem, otroci pred vstopom v šolo pa z 

medaljami. 

                                                                                        Petra Homec 

                           

 



72 

 

S projektom Eko vrtec dosegamo cilje in izpeljujemo dejavnosti eko vsebin, ki so predpisane 

za ohranjanje zelene eko zastave in naziva eko vrtec. Z njim želimo pri otrocih privzgojiti 

okoljsko odgovornost in spoštljiv odnos do naravnega okolja. 

V letošnjem šolskem letu smo izvedli vse načrtovane dejavnosti, ki smo jih izvajali iz sledečih 

sklopov: 

Zgodnje naravoslovje: SEMENA IN VRTOVI - ŠOLSKA VRTILNICA 

Otrokom smo omogočili situacije vrtnarjenja, ki so temeljile na opazovanju, doživljanju in 

spoznavanju življenja rastlin, pomenu zemlje – prsti ter uporabnosti pridelkov za zdravo 

prehrano. 

VODA – ENERGIJA – ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO 

Izvedli smo različne dejavnosti, preko katerih so otroci spoznavali, da na njegovo zdravje vpliva 

okolje in on sam, odkrivali in spoznavali so vodo v različnih pojavnih oblikah, njene lastnosti, 

živa bitja ob vodi in v njej. Spoznavali so različne vrste odpadkov in ločevanje, si razvijali 

predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih predelave, spoznavali pomen 

zbirnega centra, ozaveščali o pomenu ustreznega in odgovornega ravnanja z odpadki, ter 

posledic osneževanja z lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami ter zmanjšati potrošnjo le-teh. 

ENERGIJA – MLADI V SVETU ENERGIJE  

Otroci so spoznavali kako potuje elektrika od elektrarne do doma, kje se električna energija 

proizvaja, spoznavanje osnovne zakonitosti električnega kroga, kako vpliva uporaba različnih 

energentov na čistost zraka, spoznavali so energijske tokove v naravi in kako le ti vplivajo na 

proizvodnjo električne energije. 

PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST  

Preko izkustvenega učenja z opazovalnimi in eksperimentalnimi dogodki so otroci odkrivali in 

spoznavali, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave, pridobivali 

izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k 

varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Odkrivali in spoznavali so pojave na nebu, 

vremenske pojave, odnos med vzrokom in posledico, rastlinske in živalska vrste v neposredni 

bližini vrtcev in šol. 

HRANA NI ZA TJAVENDAN – zmanjševanje količin zavržene hrane; dnevnik zavržene 

hrane: nagradni natečaj ‘Reciklirana kuharija’ 

NE ZAVRZI OBLEK - OHRANI PLANET – odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili, ločeno 

zbiranje rabljenih in odsluženih oblačil, likovni ali grafični predlog potiska škatle za zbiranje 

rabljenih oblačil, plakat, risba, kako ravnamo z rabljenimi in odsluženimi oblačili… 

Naša dnevna rutina v vrtcu je dosledno ločevanje odpadkov, varčevanje z energijo in vodo, pitje 

vode. 

 

OBVEZNI PRISPEVEK, PRIMER DOBRE PRAKSE 

Za zbornik Zgodnje naravoslovje temelj za trajnostni razvoj sem pripravila članek Zelišča so 

naše prijateljice. 

                                                                          Špela Knafelj Borovič  
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Vsi otroci prvega in drugega starostnega obdobja so bili vključeni v predšolsko bralno značko, 

ki jo izvajamo pod naslovom Zalko bere, s ciljem ozaveščati starše o branju pravljic svojim 

otrokom, pa ne le pravljic, tudi člankov, resničnih zgodb itd. Nekako je elektronika prevzela 

vlogo starša, ki otroku bere pravljico pred spanjem, starši raje namreč otroku zavrtijo nekaj 

pesmic na youtubu pred spanjem. A pravljic, telesnega stika, očesnega kontakta, čustvene 

povezanosti ob branju, vživljanja v vloge iz pravljice, otroku ne more ponuditi tablica ali 

pametni telefon. 

Z izvajanjem projekta so poleg naštetega otroci razvijali veliko sposobnosti: 

 bogatenje besednega zaklada, 

 samostojno nastopati pred skupino, 

 samostojno pripovedovati dogajanje v zgodbi ob slikah, 

 ustvarjalno (preko risbe) izraziti svoje vtise iz zgodbe, 

 razvijanje otrokove pozitivne samopodobe. 

                                                        

Program Zalko bere smo predstavili staršem na roditeljskem sestanku, s poudarkom na velikem 

pomenu zgodnjega branja otrokom, kako otrokom beremo, kaj otrokom beremo, koliko, kako 

se na to pripravimo, kako izberemo primerne vsebine za starost in zrelost otrok. 

Z izborom pravljic starši niso imeli težav. V veliko pomoč smo jim vzgojiteljice ter tudi 

knjižničarka Bernarda Buh, ki je vedno na razpolago in prijazno pomaga pri izbiri primernih 

knjig. 

Opažali smo individualne razlike med otroki, kar se tiče besednega zaklada in uporabe 

narečnega jezika.  

Otrokom smo ob zaključku podelili potni list s štampiljkami in naslovi knjig, ki so jih 

predstavili ter dragulj, če so opravili vse pogoje.  

Še vedno se dogaja, da se nekateri otroci pravljico naučijo na pamet, spet drugi ne vedo, kaj bi 

povedali. Staršem otrok s tovrstnimi težavami pomagamo tako, da jim še individualno 

predstavimo program in jim s pomočjo primerne pravljice predstavimo, kako naj bi predstavitev 

potekala. 

Opažamo, da število otrok, ki opravijo vse knjige, upada. Dogaja se, da starši iščejo različne  

izgovore za neopravljeno delo. 

Starše bomo še naprej ozaveščale o tem, kako je zelo pomembno, da otrokom berejo in skupaj 

preživijo kvaliteten čas ob knjigi. 

                                                                                   Tina Matanovič 

                     

Dodatne nadstandardne dejavnosti 

Vrtec v naravi na morju smo izvedli v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli Rtič od 

19.4.  – 22. 4. 2022. Udeležilo se ga je 55 otrok letnika 2016 z osmimi spremljevalkami.  Otroci 

so v treh dneh spoznavali različne tematske naravoslovne dejavnosti, odšli na izlet v Koper z 
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ladjico, se preizkusili v Lovu za zakladom, se sproščali v Čarobnem gozdičku, spoznavali 

organizme morske obale in se zabavali na večernem plesu Debeli rtič ima talent.  

Vrtec v naravi je bil za otroke posebno doživetje. V domu Rakovica so se animatorji 

maksimalno potrudili, pripravili zanimive in poučne dejavnosti, zato smo se strokovne delavke 

odločile, da prihodnje leto zopet letujemo na Debelem rtiču. 

Vodja letovanja na Debelem Rtiču je bila Branka Pavkovič. 

 

V zadnjem tednu junija smo letovali na kmetiji pr. Ožbet na Četeni ravni v dveh skupinah, 

ki jih je spremljalo 6 spremljevalk. 

Otroci so si ogledali vas, se povzpeli na Stari vrh, spoznavali razliko v košnji trave s kosilnico 

in s koso, se preizkusili v grabljenju trave, jahali konja, krmili živali in molzli krave v hlevu, 

gnetli testo in spekli domači kruh, si pridobili nova znanja s pomočjo lovca Lada, zapeli ob 

tabornem ognju, zvečer pa brez pižama žura ni šlo. Vodja letovanja sta bili Marjeta Demšar in 

Urška Pelipenko. 

 

V popoldanskem času je v vrtcu potekala plesna dejavnost. Svoje plesne veščine so otroci 

prikazali na prireditvi za starše pod vodstvom Petre Slabe. 

 

Plavalni tečaj za starejšo skupino otrok pred vstopom v šolo smo izvedli v februarju. 

Koordinatorica programa je bila Jana Rojc. 

 

5. Stalno strokovno izpopolnjevanje 
 

V preteklem letu smo vsem strokovnim delavcem nudili 8 urno izobraževanja, ki so si ga izbrali 

po želji iz Kataloga KATIS. Skupnih izobraževanj na naši lokaciji nismo izvedli, ker  

še ni bila omogočena ta opcija zaradi Covida. Individualno so se strokovne delavke udeležile 

brezplačnih predavanj preko zooma. 

V sklopu projekta Promocija zdravja zaposlenih na delovnem mestu smo v začetku leta 

organizirali druženje zaposlenih: ogled mizarstva Jezeršek in zaključili s pohodom na Javorč. 

Na koncu leta smo krožno prepešačile 10 km ob slovenski obali. Strunjan - Portorož - Fiesa – 

Strunjan. 

  

6. Sodelovanje s starši 
 

Sodelovanju s starši posvečamo poseben pomen. Kakovost sodelovanja je eden od pogojev za 

uspešno delo v vrtcu.  

Starše novincev smo že junija povabili na sestanek, kjer smo jih seznanili z organizacijo našega 

vrtca, posebnosti posameznih enot in odzivih in počutju otroka ob vstopu v vrtec. Vzgojiteljice  

so konec avgusta s starši opravile individualne razgovore.  

 

Vse skupine so septembra imele roditeljske sestanke na prostem. Pogovorne ure smo do novega 

leta imeli še preko zoom aplikacije, nato pa postopoma prešli na sodelovanje v živo. 

Vzgojiteljice so eno srečanje s starši izvedle v spomladanskem času in eno ob zaključku 

šolskega leta, prav tako tudi zadnji roditeljski sestanek. 

 

7. Sodelovanje z organizacijami in društvi v kraju  
 ZD Škofja Loka: zobna in zdravstvena preventiva 

 gasilsko društvo: mesec požarne varnosti 

 knjižnica: ure pravljic in obiski knjižnice, vrtec mesečno menja razstavo izdelkov v 

knjižnici  
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 društvo Tačke pomagačke: obisk terapevtskega psa v skupini 

 

8. Sodelovanje s šolo 
 

V novi športni dvorani izvajamo gibalne dejavnosti za vse otroke skupin vrtca Zala Gorenja vas 

in starejših dveh skupin iz vrtca Dobrava.  

Sovodenjski otroci so sodelovali s svojim nastopom na prireditvi ob 200 letnici šolstva na 

Sovodnju. 

Učiteljica športne vzgoje Vesna Šinkovec je za vse naše otroke izvedla brezplačni tečaj rolanja.                                                                     

 

Dodatna strokovna pomoč 
 

V vrtcu je bilo pet otrok, ki jim je bila nudena dodatna individualna pomoč, izvajale pa sta jo 

specialni pedagoginji Alenka Jesenko, Lucija Tomc in Taja Lampe. 

Strokovna skupina se je sestala tri krat letno, kjer so poročali o napredku otrok in načrtovali 

delo vnaprej. 

Svetovalni delavki Taja Lampe in Anja Podobnik sta sodelovali s strokovnimi delavkami in  

jim nudili svetovalno pomoč pri vzgojno zahtevnejših otrocih in spremljali njihov napredek. 

 

9. Natečaji, nagrade, humanitarne akcije 

 

Vrtec Lučine je izdelal galaktične pirhe in sodeloval v natečaju Slovenskih novic: Najlepše 

jajce ter osvojil prvo mesto. 

Najstarejša skupina Ježki vrtca Zala je v času OI izvajala športne aktivnosti, ( na obisk so 

povabili tudi Andreja Miklavca), ki so bile predstavljene na Kanalu A. 

 

10. Praksa dijakov in študentov 

 Dijakinja Mentorica Šola, Letnik 

1. Metka Frlic Urška Pelipenko SVŠ Ljubljana, 4.letnik 

2. Lana Kavčič Branka Pavkovič SVŠ Ljubljana, 4.letnik 

3. Adriana Premru Branka Pavkovič PEF Koper, 3.letnik 

4. Lara Peternel Silva Peternelj SVŠ Ajdovščina, 2.letnik 

5. Irma Klemenčič Špela Prezelj SVŠ Ajdovščina, 4. letnik 

6. Neža Ferlan Renata Kisovec SVŠ Ljubljana, 4.letnik 

7. Tinkara Čimžar Marjeta Demšar SVŠ Ljubljana, 1.letnik 

8. Katja Pintar Tanja Štibelj SVŠ Ljubljana, 1.letnik 

9. Neja Selak Eva Selak SVŠ Ljubljana, 2. letnik 

10. Eva Cegnar Eva Selak, Sonja Bevk PEF Koper, 1.letnik 

11. Kristina Kavčič Martina Kavčič Oblak SVŠ Ajdovščina, 3.letnik 

 

 

11. Investicije in investicijsko vzdrževanje 
 

Spomladi se je v vrtcu Dobrava sanirala streha na terasi, ker je spet puščala. 

V vrtcu Dobrava se je prebelilo preostanek vrtca, ki prejšnje leto ni bil pobeljen, ravno tako 

vrtec v Lučinah. 

 

 



76 

 

12. Vpis otrok v vrtec 
 

V marcu je bil razpis za vpis otrok v vrtec za prihajajoče šolsko leto. Prejeli smo 71vlog za vse 

enote vrtca in 13 premestitev iz enote v enote in vrtca Agata v vrtec Gorenja vas. Prostih mest 

je bilo 63, v Zalo smo sprejeli 26 otrok, 25 na Dobravo, 11 na Sovodenj. V Lučinah ni  bilo 

prostih mest. Od sestanka Komisije za sprejem otrok v vrtec pa do 31. 8. 2022 je bilo kar 12 

odstopov od pogodb o sprejemu otroka v vrtec. Posledično se je spremenila struktura oddelkov, 

ki je bila prvotno sprejeta na Komisiji za sprejem otrok v vrtec. 

 

                                                                                                                        Petra Homec, 

pomočnica ravnatelja 

 

 

 

ZAKLJUČEK 
 

Delo v šolskem letu 2021/22 je potekalo po letnem delovnem načrtu. Zaradi nadaljevanja 

epidemije koronavirusa se šola ni zapirala, zimsko trimesečno obdobje samotestiranja učencev 

in obvezno nošenje zaščitnih mask do konca februarja so negativno vplivala na učence, starše 

in zaposlene.  

 

Z izdajo obširnega zbornika Šola na Trati ne sme zaostati na 244 straneh v začetku aprila smo 

proslavili 50 letnico stavbe in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Na naše skupne uspehe z učenci 

smo lahko ponosni. Tudi v prihodnje gradimo dobre medsebojne odnose in skupno rešujmo 

težave, ki so sestavni del življenja. 

 

Vsem, ki ste prispevali svoj delež, da smo skupaj vse to dosegli, se vam iskreno zahvaljujem. 

Želim, da bi bilo takšno sodelovanje tudi v bodoče, predvsem v dobro naših učencev. 

 

Učiteljski zbor je poročilo obravnaval in potrdil na 3. sestanku, 19. septembra 2022. 

 

Svet zavoda in svet staršev sta poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2021/22 obravnavala in potrdila na rednih sejah 29. septembra 2022. 

 

 

 

Izidor Selak, 

 ravnatelj 


