
 
 

OŠ MIKLAVŽ 
na Dravskem polju 

 

 
 

 

ZAKLJUČNO POROČILO 

  
 
 
 

Šolsko leto  

2013/2014 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

      Miklavž, september 2014                 Ravnateljica: 
      Dušanka Mihalič Mali  



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 2 - 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 3 - 

KAZALO 
 

1   UVOD ______________________________________________________________________ 4 

2 REALIZACIJA CILJEV IN PREDNOSTNIH NALOG ______________________________ 12 

3 UDELEŽBE IN USPEHI NAŠIH UČENCEV NA TEKMOVANJIH V ŠOLSKEM LETU 

2013/14_______________________________________________________________________ 36 

4 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH IN OSTALIH DELAVCEV __________ 38 

5 REALIZACIJA PREDMETNIKOV IN UČNIH NAČRTOV __________________________ 39 

6 POGOJI ZA URESNIČEVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA ____________ 43 

7 UČNI USPEH IN VZGOJNE POSEBNOSTI ______________________________________ 47 

8 DOPOLNILNI  IN DODATNI POUK ____________________________________________ 50 

9 IZBIRNI PREDMETI _________________________________________________________ 52 

10 MANJŠE UČNE SKUPINE ___________________________________________________ 52 

11 INTERESNE DEJAVNOSTI __________________________________________________ 53 

12 NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA ______________________________________ 55 

13 RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE _______________________________________________ 72 

14 PREVOZI OTROK ___________________________________________________________ 74 

15 PREHRANA UČENCEV ______________________________________________________ 75 

16 UČBENIŠKI SKLAD IN DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE _____________________________ 76 

17 DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE _______________________________________ 80 

18 POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI _______________________________ 85 

19 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE ________________________________________ 89 

20 SODELOVANJE S STARŠI __________________________________________________ 104 

21 SODELOVANJE Z OKOLJEM, S ŠOLAMI, Z DRUŠTVI IN INSTITUCIJAMI _______ 109 

22 MATERIALNI POGOJI _____________________________________________________ 111 

23 ZAKLJUČEK ______________________________________________________________ 113 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 4 - 

1   UVOD 
 

VIZIJA 

S skupnim sodelovanjem in sprejemanjem različnosti ustvarjamo pogoje za zdravega, srečnega in 

uspešnega otroka. Učenci, starši in učitelj, bodimo partnerji pri uresničevanju poslanstva našega 

zavoda, kjer šolsko učenje prerašča v vseživljenjsko znanje.   

 

Kaj spremeniti? Uvod iz preteklih let bil tako dobro načrtovan, da je še sedaj aktualen. Vse naloge, 

vsebine in cilje, ki smo jih načrtovali, smo tudi v letošnjem šolskem letu realizirali, zato ta uvod ni 

le »kopiraj - prilepi«, temveč je resničen prikaz mojega razmišljanja. 

Opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela je ena od najvitalnejših področij naše družbe. Odgovorni 

smo za razvoj naših otrok in za napredek kakovosti znanja, zato učiteljski poklic zahteva nenehna 

prilagajanja, preverjanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj. Ker vsaka sprememba v šolstvu 

prinaša nov način dela, so bili vsi taki posegi premišljeni ter usmerjeni v dobrobit naših učencev. 

Ugotavljam, da je bilo preteklo leto vsebinsko bogato, polno novih in drugačnih vsebin, prepleteno 

z dogodki, ki so nas bogatili. Razmišljanja so naše ideje še bogatila, vrednotenje dela nam je dajalo 

odgovor, da smo na pravi poti. 

Pričujoče poročilo je pregled našega celostnega skupnega dela. Naloge, ki smo jih načrtovali, smo 

opravljali sproti, jih analizirali in evalvirali; dopolnjevali smo Letni delovni načrt 2012/13. 

Veliko je bilo skupnih uspelih akcij, doseženih uspehov, projektov, drugačnih oblik dela z učenci, 

uspešnih ur, zanimivih delavnic, medsebojnih srečanj, spoznavanj in odkritij ter kakovostnih 

izobraževanj. Vsakdo izmed nas je na svoj način prispeval k dvigu kvalitete naše šole. 

Vsem se zahvaljujem za vse dobro, z željo, da bi se tudi v prihodnje zavedali drugačnosti, jo skušali 

razumeti in spoštovati. 

Kakovostna medsebojna komunikacija je bila pogoj za vsako dobro sodelovanje in za razvoj 

zdravih družbenih odnosov. Marsikdaj smo ubirali različne poti, a ta RAZLIČNOST nas je bogatila 

in zaradi nje drug drugega še bolj potrebujemo. Pomembno je, da so nas vse poti pripeljale do 

skupnega cilja, ki v ospredje postavlja OTROKA in njegov celostni razvoj.  

Zaključno poročilo bom nadaljevala z razmišljanji učencev in učiteljev ob koncu šolskega leta 

2013/14. 

       Dušanka Mihalič Mali, 

      ravnateljica 

 

 

RAZMIŠLJANJE DEVETOŠOLCEV OB KONCU ŠOLSKEGA  LETA 2013/2014 
 

Poletne počitnice so hitro minile in začel se je september, s tem pa tudi novo šolsko leto. Učenci 

smo v šolo prišli z nasmejanimi obrazi, saj smo ponovno srečali sošolke in sošolce, ki smo jih že 

kar malo pogrešali.  

Počitniški brezskrbnosti je sledilo šolsko delo in različne dejavnosti, ob katerih smo razgibavali 

svoje možgane in telesa. 

V šoli nismo počivali. Ves čas se je nekaj dogajalo. Učenci vseh razredov smo uživali  na kulturnih, 

naravoslovnih, tehniških, športnih, interdisciplinarnih in ekodnevih. 

Na športnih dneh smo dokazovali, da zmoremo premagovati dolge poti in ovire na cestah, hribih in 

strminah, pozimi pa se zabavati ob kepanju, oblikovanju snežakov, uživati ob drsanju in v fitnesu.  

Nekateri so se odpravili v Berlin, seveda z avtobusi, kjer so ob prijetni vožnji odkrivali posebnosti 

Nemčije in se izpopolnjevali v znanju nemškega jezika. Ker pa je prav, da osnovnošolci 

spoznavamo tudi lepote naše dežele, smo se odpravili v Podgorico, na Bogenšperk, v Vače, v Vrbo, 

si ogledovali znamenitosti Maribora ter se sprehodili po ekokmetiji. S prireditvijo Pozdrav ptic miru 

smo v šoli obeležili mednarodni dan miru in si ob tem zamislili veliko ptico, ki bi zmogla poleteti v 

vse kotičke sveta in podariti mir vsem ljudem. 
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Ljubitelji knjig vemo, da z branjem odkrivamo svet, zgodovino in sebe, zato smo se že v začetku 

šolskega leta nekateri odločili, da bomo pridno zahajali v našo bogato založeno knjižnico ter 

tekmovali za bralno značko, hkrati pa smo tako dobili tudi priložnost, da se udeležimo nočnega 

bralnega maratona. Učitelji so poskrbeli, da se bomo tega dogodka vedno radi spominjali ter ga 

doživljali kot nekaj posebnega.  

Kot pridni bralci in spremljevalci kulturnih dogodkov smo kar nekoliko zavidali tistim učencem, ki 

so se lahko v Murski Soboti udeležili podelitve večernice, nagrade, ki jo podeljujejo pisateljem za 

najboljše mladinsko delo preteklega leta.  

Ponosni smo pa na prav poseben naziv, ki si ga je v letošnjem šolskem letu pridobila naša šola. To 

je »Kulturna šola 2013«. Zaupali so nam, da bo ta laskavi naziv uporabljala do leta 2016. 

Verjamemo, da so bili učenci, ki so se udeležili te slavnostne podelitve na Gorenjskem, ponosni 

nase in na vse, zaradi katerih je priznanje našlo mesto v šoli. 

Že ob vstopu v novo šolsko leto smo vedeli, da brez sodelovanja na tekmovanjih ne bo šlo. Začelo 

se je z logiko, nadaljevalo pa še na mnogih drugih področjih, kot so: zgodovina, slovenščina, 

kemija, fizika, matematika, razvedrilna matematika, biologija, geografija, astronomija, nemščina in 

angleščina. Na šolskih tekmovanjih smo usvajali bronasta priznanja, najuspešnejši pa so se začeli 

pripravljati še na regijska in državna. Od tekmovalcev so učitelji pričakovali veliko znanja, zato so 

bile priprave precej naporne, a ob uspehih in priznanjih smo pozabili na delovne popoldneve in na 

neprespane noči.  

V tem letu smo vsi uživali na mnogih prireditvah, med katere sodi tudi tradicionalna prireditev 

Miklavževanje z darilnim bazarjem, na katerem smo učenci obiskovalcem predstavili izdelke, ki 

smo jih izdelali z veliko mero ljubezni in  spoštovanja. 

Lepo in slovesno smo sprejeli prvošolčke v šolsko skupnost, si ogledali mnogo lutkovnih in drugih 

predstav, med katere sodita tudi Romeo and Julliet in opereta Ljubezenski napoj, veselo pa je bilo 

tudi srečanje s pisateljem Primožem Suhodolčanom.  

V različnih ustvarjalnih delavnicah je lahko vsakdo od nas dokazoval svoje znanje, spretnosti in 

iznajdljivost. Ker mladi vedno bolj prisegamo na zdrav način življenja, so nam bile blizu teme, kot 

so: zdravo življenje, tradicionalni slovenski zajtrk, zdrava prehrana in prva pomoč. Marsikomu je 

bilo všeč razmišljanje o mladih in družbi, geografska pot, jesensko ustvarjanje, gobarska razstava, 

mikroskopiranje, astronomija, energija, promet …  

V šolskih klopeh smo se znova učili raznolikosti, saj smo gostili učitelje iz tujih dežel v okviru 

projekta Comenius. Nekateri učenci so dobili posebno priložnost, da so odpotovali v Luksemburg in 

si lahko ogledali to pomembno evropsko državo. 

Tako kot skoraj vsako leto, smo tudi letos sodelovali  na snemanju oddaje Male sive celice v 

Ljubljani, kar je zelo veliko pomenilo vsem šoli. Nekaj naših učencev je vikend v mesecu aprilu 

preživelo v Kranjski Gori, kjer so skupaj z učenci iz Hrvaške spoznavali Evropsko Unijo. Medtem 

ko smo se ostali utapljali v zvezkih, so se mlajši učenci učili plavati v Pristanu.  

Prag naše šole so vsako jutro prestopili tudi športniki, ki so se na mnogih tekmovanjih borili za 

najvišja priznanja in jih tudi usvojili. Z njimi smo se veselili doseženih priznanj iz košarke, 

nogometa, odbojke, atletike in lokostrelstva. 

Mesec maj je bil za nas in šestošolce še posebej naporen, saj je bilo na vrsti nacionalno preverjanje 

znanja iz matematike, slovenščine in angleščine.  

V 9. razredu nam ni bilo vedno lahko. Poleg šolskih obveznosti smo se morali namreč odločati tudi 

o naši nadaljnji poklicni poti. Kljub temu da so nam z nasveti pomagali pedagoginja, razredničarki 

in naši starši, so bile odločitve težke. Tržnica poklicev, predavanja, svetovanja o poklicni orientaciji 

in informativni dnevi so nam pomagali premostiti mnoge ovire, tako da so naše odločitve vse bolj 

dobivale čiste obrise.  

Učenci so se odpravili v CŠOD Peca, Škorpijon, Kurent, kjer so usvajali učno snov v naravi, v 

VIRC Poreč pa so se trudili  tudi s plavanjem. Z lepimi vtisi in z novimi znanji so se vračali v šolo 

in še nekaj časa pripovedovali o svojih doživetjih. 

Ta pomlad pa je bila tudi dobrodelnega značaja, saj smo s pomočjo učencev in ostalih prisotnih na 

pohodu »Koraki za korakce« zbirali denar za gibalnico.  
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V mesecu juniju so se vrstile nagradne in zaključne ekskurzije. Obiskali smo Ljubljano, Mariborski 

park, Postojno, Dolenjsko in Gorenjsko. Za nas, devetošolce, ki smo se že v začetku oktobra 

odpravili v Osilnico, se je šola približevala h koncu, sledila pa sta še dva pomembna dogodka. Na 

prekrasni valeti smo se skupaj z učitelji, ravnateljico, s sošolci in sošolkami ter s starši še zadnjič v 

takšni zasedbi poveselili in urno vrteli pete.  

V petek, 13. junija, smo se devetošolci poslovili od naše osnovne šole. Še preden smo stopili v nov 

svet, so nam učenci osmih razredov pripravili krajši kulturni program, ki mu je sledila podelitev 

spričeval in priznanj. Te svečane prireditve so se udeležili starši, učitelji, ravnateljica šole in župan 

Občine Miklavž.  

Medtem ko smo mi veselo uživali doma, pa so ostali še vedno gulili šolske klopi in se pridno učili. 

A tudi oni so kmalu dočakali težko pričakovane in zaslužene poletne počitnice.  

Želeli smo podrobno opisati vse dejavnosti in dogodke, ki so bili povezani z našim delom in 

življenjem v šoli v tem šolskem letu. Kljub dobremu namenu nam ni uspelo spregovoriti o vseh. 

Vemo pa, da bomo vedno obujali spomine na učne ure, na vse dneve dejavnosti, ob katerih smo 

rasli, odkrivali sebe, druge in svet ter pridobivali znanje za življenje.  

Šola nam je v devetih letih pomagala usvojiti veliko znanja. Na šolo in na učitelje imamo zelo lepe 

spomine in radi se bomo vračali. HVALA. 

 Aljaž Verbek, David Vabšek,  

Lara Rantaša, Goca Rečnik 

 

DOGODKI V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

SEPTEMBER 

 začetek pouka 

 objava sklepa o izboru predmeta TJA za tretji predmet NPZ za 9. r. 

 športni dan, kolesarjenje, 6. r.–9. r. 

 športni dan, pohod, 4. b, c 

 zdravniški pregled, 8. a, 8. b 

 športni dan, pohod, 1.r. in Podružnica Dobrovce 

 bralni maraton v Mariboru,  6. r. 

 udeležba predstavnikov šole na slovesni prireditvi ob podelitvi naziva »Kulturna šola« v 

Cerkljah na Gorenjskem 

 Pozdrav ptic miru 

 udeležba na kulturni prireditvi ob podelitvi "večernice", 4. r. 

 naravoslovni in kulturni dan, Podgorica, Bogenšperk, Vače, 9. r. 

 tekmovanje iz logike, 5. r.– 9. r. 

 orientacija, 5. r. 

 izlet učencev v Berlin 

OKTOBER 

 DPM Miklavž (igrica), 1. r.–4. r. 

 športni dan, pohod, 2. b, c 

 kulturni dan, Rastem s knjigo, 7. r. 

 predtekmovanje kviza MSC v Veliki Nedelji, 7. r. 

 tehniški dan, geografska pot, 8. r. 

 gobarska razstava 

 sprejem učencev 1. razredov v šolsko skupnost 

 športni dan, elementarne igre, 1. r. 

 naravoslovni dan, ekokmetija, 3. b, c in 1. r. 

 interdisciplinarni dan (na kmetiji), 2. a 
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 kulturni dan, kulturne znamenitosti Maribora, 6. r. 

 interdisciplinarni dan, Rogatec, 4. r. 

 športni dan, Osilnica, pustolovski park, 9. r. 

 šolsko tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike 

 tehniški dan, jesensko ustvarjanje, 1. r. 

 100 let čebelarstva v Hočah, podelitev priznanj 

 predavanje M. Babič »Ko otrok kuha jezo« 

 predavanje E. Sršen Fras »Spodbujanje odgovornosti in samostojnosti pri učenju« 

 naravoslovni dan, Telo zasede prostor, 5. r. 

 naravoslovni dan, Zdravo življenje, 9. r. 

 MOTORIK PARK GAMLITZ, 7. r. in Turistično društvo 

 športni dan, pohod, 6. r., 8. r., 9. r. 

 šola v naravi (za nadarjene učence - dom Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu), 5. r. – 9. r. 

 državno tekmovanje iz logike 

 strnjena oblika pouka GOS (Majšperk), 5. r. 

 IGRIVA KOŠARKA, I. VIO 

 šolsko tekmovanje za Proteusovo priznanje iz BIO 

 komemoracija 

 JESENSKE POČITNICE 

 praznik – dan reformacije 

NOVEMBER 

 praznik – dan spomina na mrtve 

 tržnica poklicev – kulturni dom Hoče 

 kulturni dan, Mladi in družba 

 naravoslovni dan, Zdravo življenje, I. VIO 

 naravoslovni dan, Zdravo življenje, 6. r.–8. r. 

 tehniški dan, Zdrava prehrana, 4. r. 

 predstavitev vrstniške mediacije, 1. r. in 2. r. 

 tradicionalni slovenski zajtrk 

 državno tekmovanje iz znanja razvedrilne matematike 

 šolsko tekmovanje – odbojka, st. deklice 

 šolsko tekmovanje v znanju angleščine, 9. r. 

 dan odprtih vrat in ustvarjalne delavnice za Miklavževanje, 1. r.–9. r. 

 šolsko tekmovanje v znanju nemščine, 9. r. 

DECEMBER 

 Miklavževanje, darilni bazar 

 šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje, 2. r.–4. r. 

 šolsko tekmovanje iz znanja astronomije 

 košarka, starejši dečki, finale, Sladki Vrh, 7. r.–9. r. 

 naravoslovni dan, mikroskopiranje, 6. c 

 naravoslovni dan, mikroskopiranje, 6. b 

 naravoslovni dan, mikroskopiranje, 6. a 

 šolsko tekmovanje iz zgodovine, 8. r., 9. r. 

 kulturni dan, ogled lutkovne predstave (LGM), 1. r., 2. r., 3. r.  

 tehniški dan, električni krog, 4. r. 

 naravoslovni dan, prva pomoč in spolnost, 8. r. 

 obisk dedka Mraza, I. VIO 

 Muzej NOB – ogled razstave in delavnice za nadarjene, 5. r. 
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 pouk in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

 pouka prosti dan (23. 12. 2013, nadomeščamo 24. 5. 2014) 

 praznik – božič 

 praznik – dan samostojnosti in enotnosti 

 novoletne počitnice 

JANUAR 

 kulturni dan, gledališka predstava, I. VIO 

 kulturni dan, gledališka predstava, 4. r., 5. r. 

 oddelčna konferenca, 1. r. – 9. r. 

 športni dan, 6. r., 8. r., 9. r. 

 tekmovanje v oddaji Male sive celice in snemanje v Ljubljani, 7. r. 

 državno tekmovanje v košarki, 7. r., 8. r., 9. r. 

 regijsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 

 interdisciplinarni dan, ogled predstave Romeo in Julija, 9. r. 

 1. redovalna konferenca 

 regijsko tekmovanje iz angleškega jezika, 9. r. 

 zaključek I. ocenjevalnega obdobja 

FEBRUAR 

 športni dan, zimske igre, 1. razredi 

 področno tekmovanje iz zgodovine, 8. r.,  9. r. 

 šolsko tekmovanje iz geografije, 7. r.–9. r. 

 festival ŠVL v Europarku 

 športni dan, drsanje, 5. r. 

 proslava pred slovenskim kulturnim praznikom 

 medpredmetna povezava – slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, 6. r. 

 München, sodelovanje v oddaji »1, 2 oder 3«, 5. r. (3 učenci) 

 kulturni dan, SNG Maribor, opereta »Ljubezenski napoj«, 6. r.–9. r. 

 vpis v 1. razred za šolsko leto 2014/2015 

 interdisciplinarni dan, lutkovna predstava Alica v čudežni deželi, I. VIO 

 informativni dan za vpis v srednje šole, 9. r. 

 šola v naravi (CŠOD – Dom Peca), 7. r. 

 naravoslovni dan, Akvarij/terarij, 7. r., učenci, ki ne gredo v ŠVN 

 športni dan, pohod, 7. r., učenci, ki ne gredo v ŠVN 

 tehniški dan, Energija, 7. r., učenci, ki ne gredo v ŠVN 

 športni dan, drsanje v Ledni dvorani Tabor, 7. r., učenci, ki ne gredo v ŠVN 

 tehniški dan, Ekologija, 7. r., učenci, ki ne gredo v ŠVN 

 športni dan, 2. r. 

 športni dan, 3. r. 

 športni dan, 4. r. 

 zimske počitnice 

 počitniške delavnice za nadarjene učence (sodelovanje z OŠ Starše), 5. r.–9. r. 

MAREC 

 interdisciplinarni dan, pustovanje 

 šolsko tekmovanje iz fizike, 8. r. in 9. r. 

 državno tekmovanje iz nemškega jezika, 9. r. 

 udeležba na otroškem parlamentu, 9. r. 
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 državno tekmovanje iz znanja kemije, 8. r. in 9. r. 

 starševski večer in pogovorne ure 

 tehniški dan, izdelki iz kartona, 4. r. 

 interdisciplinarni dan, ogled gledališke predstave Janko in Metka, I. VIO 

 interdisciplinarni dan, ogled gledališke predstave Maček z vrečo opotečo, I. VIO 

 šolsko tekmovanje iz znanja Vesele šole, 4. r.–9. r. 

 območno tekmovanje iz znanja geografije, 7. r.–9. r. 

 ogled hotela Habakuk, TVZ 

 Altermed – sejem v Celju 

 tehniški dan, pomladne ustvarjalne delavnice, 2. r. 

 šolsko tekmovanje iz matematike, 1. r.–9. r. 

 področno tekmovanje iz fizike, 8. r. in 9. r. 

 področno srečanje mladih raziskovalcev 

 naravoslovni dan, Skrbimo za okolje, I. VIO in 5. r. 

 naravoslovni dan, Astronomija za 8. a, 8. b in IP SLZ 

 obisk partnerjev projekta Comenius 

 tehniški dan, pomladne ustvarjalne delavnice, 3. b, c 

 ogled lutkovne predstave prog. za zaveso, GKL 

 obisk pisatelja Primoža Suhodolčana, PBZ, 1. r.–5. r. 

 revija otroškega pevskega zbora 3. r.– 4. r. 

APRIL 

 košarka, mlajši dečki, DP Ptuj, 5. r., 6. r., 7. r. 

 področno tekmovanje iz matematike, 7. r.–9. r. 

 snemanje oddaje Male sive celice v Ljubljani, 7. r. 

 bralni maraton 

 EU VIKEND v Kranjski Gori, 6 učencev, 8. r. in 9. r. 

 športni dan, športne igre, 5. r. 

 intenzivne pevske vaje v CŠOD Dom Kurent Ptuj, 5. r.–9. r. 

 vrtec na obisku, 1. r. 

 državno tekmovanje iz matematike, 7. r.–9. r. 

 pohod ob mejah občine (športni oddelek, planinci, ŠŠP, ŠZZ) 

 športni dan, merjenje za ŠVZ karton, 2. b, c 

 MALI ODER, nastop na Dnevu knjige, Maribor, I. VIO 

 državno tekmovanje iz znanja Vesele šole, 4. r.–6. r. 

 plavalni tečaj, 3. r. 

 delavnice ob občinskem prazniku 

 ekskurzija IP, ONA in TEV, Ljubljana 

 praznik – velikonočni ponedeljek 

 EKO DAN, 1.r.–9. r. 

 samostojni koncert pevskih zborov 

 športni dan, orientacija, Pohorje, 4. r. 

 praznik, dan boja proti okupatorju 

 interdisciplinarni dan, gasilci 

 prvomajske počitnice  

MAJ 

 Prekmurje, 5. r. 

 NPZ, matematika, 6. r., 9. r. 

 ½ tehniškega dne, stikala, 9. r. 
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 športni dan, Miklavž, 4. r. 

 naravoslovni dan, Biodiverzitela, 7. r. 

 šola v naravi, naravoslovni teden v CŠOD Dom Peca, 3. r. 

 sprejem mladih med člane RK, 1. VIO 

 NPZ, slovenščina, 6. r., 9. r. 

 ½ tehniškega dne, stikala, 9. r. 

 izdelki iz kartona, 4. r. 

 interdisciplinarni dan, Evropska vas, 7. r. 

 ekskurzija v Gradec, tečaj nemščine, 1. VIO 

 NPZ, angleščina, 6. r., 9. r. 

 predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za 3. razred 

 tehniški dan, kolo, 5. r. 

 Majski pozdrav, Turistično društvo Miklavž 

 ekskurzija v Celovec, Minimundus, tečaj nemščine, 2. VIO 

 naravoslovni dan, Življenjska okolja, voda, 2. b, c 

 MP, ZGO in ŠPO, pohod po obeležjih NOB, 9. a in 9. b  

 preverjanje znanja za vstop v 1. razred  

 udeležba na festivalu Igraj se z mano 

 interdisciplinarni dan, Življenje nekoč, Ptujski grad, 3. r. 

 športni dan, »Koraki za korakce« 

 obisk z učenci v Luksemburgu na Vrhu Evrope 

 interdisciplinarni dan, gasilci, 1. VIO 

 revija mladinskega pevskega zbora 

JUNIJ 

 RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki pri NPZ v 9. r. Seznanitev učencev z 

dosežki v 9. r. in uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r. 

(vpogled za starše med 7.30 do 8.15 in od 14.00 do 15.30) 

 interdisciplinarni dan, živalski vrt v Ljubljani, 2. r. 

 interdisciplinarni dan, Ljubljana – šola nekoč, 4. r. 

 oddelčne konference, I., II., III. VIO 

 uveljavljanje pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r. Posredovanje 

podatkov o poizvedbi v 9. r. na RIC 

 nagradna ekskurzija, Ljubljana, 7. r.–9. r. 

 zaključne ekskurzije: 

 Mariborski park, 1. r. 

 Postojna, 6. r. 

 Dolenjska, 7. r. 

 Gorenjska, 8. r. 

 zaključna konferenca, 9. r. 

 RIC posreduje šolam ovrednotene naloge NPZ v 6. r. Seznanitev učencev z dosežki v 6. r. 

 BUS, timski sestanek 

 naravoslovni dan, Varno v prometu, 4. r. 

 nastop, tečaj nemščine, vrtec, jedilnica 

 zaključek ocenjevalnega obdobja za učence 9. r. Podelitev spričeval in obvestil 

 športni dan, štafetne igre, 2. b, c 

 evalvacijski roditeljski sestanek in prireditev Oddelek se poslovi 

 RIC posreduje spremembe dosežkov v 6. r. 

 Projekt »Čutim Evropo«, sodelovanje 8. in 9. r. na zaključni prireditvi v Zagrebu (6 

učencev) 

 2. redovalna konferenca 
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 športni dan, Tres amici, Avstrija 

 zaključna prireditev »Čutim Evropo« (12 učencev) 

 nagradno kopanje MPZ, Banovci, 5. r.–9. r. 

 šola v naravi, 5. r. 

 Oddelek se poslovi – 5. r. 

 zaključek ocenjevalnega obdobja za učence od 1. r. do 8. r.; podelitev spričeval 

 razstava izdelkov OPB 

 proslava pred dnevom državnosti 

 praznik dan državnosti 

 poletne počitnice 
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2 REALIZACIJA CILJEV IN PREDNOSTNIH NALOG 
 

AKCIJSKI NAČRT OSNOVNE ŠOLE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA OBDOBJE  

2013/2014 - 2016/17 

 

Šolsko leto 2013/2014 
Cilji Dejavnosti Kdo Kdaj  Kazalniki Evalvacija 

Kontinuirano 

izobraževanje 

strokovnih 

delavcev. 

 

Motivacijsko 

srečanje ob 

začetku v SNG 

Sonček – 

predstava Srce 

 

30. 8. 2013 Pogovor na 

pedagoški 

konferenci 

 

 

Sprotna; junij 

2014 

Sodelovalno 

učenje po VIO 

 

 

ZRSS, 

interna 

izobraževanja na 

ped. konferencah 

Vse šolsko leto Vsaj 6-krat letno 

načrtovani 

učinkoviti 

didaktični 

sistemi, 

hospitacije 

ravnateljice 

Sprotna; januar 

in junij 2014 

 

 

 

Učne strategije in 

spodbudno učno 

okolje – primeri 

dobre prakse 

 

ZRSS Vse šolsko leto Spremljanje letne 

priprave 

Sprotna; januar 

in junij 2014 

 

Nadarjeni učenci 

in dvig bralne 

pismenosti – 

projekt OE ZRSS 

Vsi učitelji, tim 

za nadarjene (D. 

Mihalič, V. J. 

Godunc, N. 

Gselman, Ž. 

Krajnc, S. 

Kocbek); 

notranji, ZRRS in 

interni izvajalci, 

tim bralne 

pismenosti 

Vse šolsko leto 

in 2-dnevno 

izobr. po strok. 

aktivih 

Spremljanje letne 

priprave (opombe 

v pripravah), 

hospitacije 

ravnateljice 

 

Oddelčna 

konferenca in 

strokovni aktivi 

Študijske skupine Vsi učitelji Vse šolsko leto Redna udeležba 

na študijskih 

skupinah 

Junij 2014 

 

Ustvarjalnost in 

inovativnost – 

pilotski projekt 

za razvijanje 

inovativnosti in 

ustvarjalnosti v 

OŠ: projekt 

MIZŠ, projekt  

ZRSS OE MB, 

OE LJ 

D. Mihalič, V. J. 

Godunc, A. 

Kolander 

Vse šolsko leto Anketa po 

opravljenem 

projektu 

Junij 2014 

 

Strokovno 

izobraževanje 

učiteljev za delo z 

učenci s posebnimi 

potrebami, 

učenci z učnimi 

težavami in 

nadarjenimi. 

Strokovni aktivi, 

timski sestanki in 

seminarji 

 

Vsi učitelji in 

ŠSS. 

Zunanji sodelavci 

ZRSŠ. 

Vse šolsko leto 

 

Število 

identificiranih v 

razmerju do 

števila  

evidentiranih 

nadarjenih 

učencev;  

85 % udeležba 

nadarjenih 

učencev na 

dejavnostih, ki 

jih organizira 

šola. 

Januar in junij 

2014 
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Spremljanje 

pouka in drugih 

oblik dela v šoli, ki 

temeljijo na 

učinkovitih 

didaktičnih 

sistemih: 

~ povezovanje med 

strokovnimi 

delavci šole; 

~ posodobitev 

učnih oblik in 

metod dela; 

~   vseživljenjsko 

učenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcijski načrt 

bralne pismenosti 

od 1. do 9. 

razreda. 

Vključitev 

analize NPZ za 

dvig znanja 

 

 

 

Učitelji 

posameznih 

predmetnih 

področij, 

strokovni aktivi 

po vertikali 

Vse šolsko leto Višji uspeh na 

NPZ: 

~ 6. razred za 2% 

več kot leta 2011;  

~ 9. razred za 1% 

več kot leta 2011. 

Sprotna; junij 

2014 

Predmetni aktivi 

po vertikali: 

usklajevanje in 

skupno 

načrtovanje 

(medsebojne 

hospitacije) 

Učitelji 

posameznih 

predmetnih 

področij 

 

Vse šolsko leto Število 

medsebojnih 

hospitacij, 

predvidenih 7. 

 

 

 

Medpredmetno 

povezovanje 

 

 

 

Učitelji 

posameznih 

predmetnih 

področij. 

Koordinatorka je 

Janja Draškovič.  

 

Vse šolsko leto Število ur 

medpredmetnega 

povezovanja.  

Vodeni intervju 

za učence od 6. 

do 9. razreda. 

Junij 2014 

Fleksibilni 

predmetnik 

 

 

Marjetka Breznik, 

Irena Rajbar, Ines 

Pečnik, Leandra 

Mernik in Marjan 

Veček 

Vse šolsko leto Anketa o 

zadovoljstvu 

učencev in 

staršev 

 

Junij 2014 

Eksperimentalno 

delo, 

raziskovalne 

naloge, 

sodelovalno 

učenje, delo na 

terenu, strnjene 

oblike pouka in 

interdisciplinarni 

dnevi. 

Vsi učitelji Vse šolsko leto Kvalitativno 

izboljšan pouk, 

20 % ur 

namenjenih 

učinkovitim 

didaktičnim 

sistemom.  

Januar in junij 

2014 

Bralna 

pismenost: 

uvajanje bralne 

strategije od 1. 

do 9. razreda. 

 

 

 

 

 

 

 

Bralni maraton 

Učitelji vseh 

predmetnih 

področij.  

Koordinatorka je 

Katarina 

Germšek. 

 

 

 

 

 

Koordinatorki sta  

Jobstl, 

Lovišček 

Vse šolsko leto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April/maj 

Učenci pri pouku 

spoznavajo in 

usvajajo bralne 

učne strategije in 

jih nato 

uporabljajo pri 

učenju. 

 

Učenci 

komunicirajo 

med seboj o 

prebrani vsebini, 

prepoznajo bistvo 

besedila in se 

samostojno učijo. 

Sprotna; junij 

2014 

E-kompetentni  

učitelj: ohraniti 

nivo e-

kompetentnosti 

strokovnih 

delavcev in 

uporaba IKT pri 

pouku in 

razvijanje 

digitalne 

kompetence. 

~ predavanja, 

delavnice ... 

 

 

 

 

 

 

~ predavanja, 

delavnice ... 

Vsi učitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse šolsko leto ~ 90 % učiteljev 

uporablja e-

gradiva 

~ objavljena e-

gradiva in število 

obiskovalcev v e-

učilnicah.  

Junij 2014 
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Razvijanje 

medsebojnih 

odnosov, 

sprejemanje 

drugačnosti in 

izboljšanje 

vzgojnih 

rezultatov, 

prostovoljstvo, 

medgeneracijsko 

sodelovanje in 

spoznavanje 

drugih kultur 

(Comenius). 

~ Medsebojni 

odnosi 

(pozdravljanje, 

spoštovanje do 

starejših) 

~ projekt od 1. do 

9. razreda, v 

povezavi s 

projektoma 

Ekošola in 

Zdrava šola; 

~ revščina telesa 

in duha; 

~ učenje 

socialnih veščin 

(igre vlog); 

~ interni projekti, 

znotraj razrednih 

skupnosti; 

~ sprejemanje 

drugačnosti: Čas 

je za spremembe 

Vsi razredniki, 

učitelji, Jelen 

Godunc, Krajnc, 

Roškarič Duh, 

Germšek, 

Mernik, Jöbstl, 

Ozmec in 

Germšek 

 

 

 

 

 

 

 

Vse šolsko leto 

 

Manjše število 

vzgojnih ukrepov  

z letom 2013  

Junij 2014 

~ vzgoja za 

kulturo 

prehranjevanja; 

~ skrb za okolje, 

razred in šolski 

prostor; 

~ vzgoja za 

osebno urejenost 

in oblačenje. 

Vsi učitelji in 

osebje kuhinje 

 

 

Vse šolsko leto 

 

Dosledno 

izvajanje 

obveznosti 

dežurnih učencev 

in učiteljev.  

Sprotna; junij 

2014 

Skrb za zdrav 

način življenja, 

zdrava šola, 

ekošola, 

varnost v prometu, 

v športu, v gorah, 

na morju. 

~ Preventivne 

dejavnosti  

(osebna higiena, 

zdrava prehrana, 

gibanje, kajenje, 

alkohol, droge); 

~ november: mesec 

odvisnosti (od 6. 

do 9. razreda); 

~ „Z glavo na 

zabavo“ (Teden 

vseživljenjskega 

učenja); 

~ Policijska 

olimpijada; 

~ policist Leon; 

~ kolesarski izpiti; 

~ kaj veš o 

prometu? 

~ »Pasavček«; 

~ policist za en 

dan. 

Razredniki, 

učitelji, Jelen 

Godunc, Krajnc, 

Roškarič Duh, 

Germšek, 

Mernik, Jöbstl in 

Ozmec. 

Vse šolsko leto Upoštevanje 

prometnih 

predpisov in 

varnostnih 

načrtov; 

neuživanje 

alkohola in drog.  

Januar  in junij 

2014 

 

Razvijanje 

delovnih navad in 

odgovornosti. 

 

Dosledno 

spremljanje 

opravljenih 

domačih nalog in 

drugih šolskih 

obveznosti. 

Vsi učitelji 

 

Vse šolsko leto Izboljšanje ocen 

pri posameznem 

predmetu.   

 

 

Januar in junij 

2014 

 

 

 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 15 - 

 

Poglabljanje in 

nadgrajevanje že 

utečenih oblik 

sodelovanja s 

starši in z okoljem. 

Prireditve 

(zaključne 

prireditve), 

tematski 

roditeljski 

sestanki, 

delavnice za 

starše, starševski 

večeri, 

pogovorne ure in 

klepetalnice za 

učence (tematski 

sklopi za različne 

ciljne skupine). 

 

Vsi učitelji 

 

Vse šolsko leto 70 % prisotnost 

staršev na 

roditeljskih 

sestankih, 

starševskih 

večerih in 

prireditvah.  

Januar in junij 

2014 

Starševski večer 

– vzgoja za 

odgovorno 

vedenje otrok 

 

Zdenka Zalokar 

Divjak 

12. 11. 2013  Junij 2014 

Dobrodelno 

združenje Koraki 

za korakce 

Učitelji, učenci, 

starši, zunanji 

gostje 

24. 5. 2014 Krepitev 

medsebojne 

pomoči in 

solidarnosti 

Junij 2014 

 

Akcijski načrt za bralno pismenost je priloga Letnega delovnega načrta. Vodja projekta bralne 

pismenosti na šoli je Katarina Germšek. 

 

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 

 

Poglabljali smo vsebine s področja učenčevih kompetenc za vseživljenjsko učenje. 

V šoli smo spodbujali inovativne in ustvarjalne pristope pri delu z učenci, s starši in sodelavci. Pri 

tem smo spodbujali uporabo sodobnih komunikacijsko-informativnih sredstev. 

Vzpostaviti  smo želeli optimalno učno okolje za vsakega posameznega učenca. 

Spodbujanje in ohranjanje učenčeve motivacije za učenje, omogočanje raznolikih učnih 

priložnosti, razvijanje strategij samostojnega, kritičnega mišljenja ter bivanje v skupnosti. 

 

Tudi v šolskem letu 2013/2014 smo namenili veliko pozornost že stalnicam: 

 vzpodbudnemu učnemu okolju, 

 fleksibilnim predmetnikom in strnjenim uram pouka, 

 aktivnim oblikam in metodam dela (sodelovalno učenje, metoda šestih klobukov, 

eksperimentalno delo, igre vlog, problemski pouk, projektno delo), 

 medpredmetnemu povezovanju, 

 poudarku na individualizaciji in diferenciaciji vzgojno-izobraževalnega dela, 

 dvigu ravni vseživljenjskega kakovostnega znanja, cilju sodobne šole. 

 

Prioritete v šolskem letu 2013/2014 so bile: 

 dvig bralne pismenosti, 

 ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost in podjetništvo, 

 delo z nadarjenimi učenci pri pouku. 

 

NAŠA NARAVNANOST JE, da pri doseganju ciljev učitelj usmerja učence v samostojno delo in 

sproti odpravlja napake ter pomanjkljivosti. Poučevanje, kot profesionalna vloga, se v naslednjih 

letih navezuje na odločilno spremembo, kjer učitelji postajajo vodniki, mentorji in posredovalci 

znanja. 
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AKTIVNO učenje predpostavlja motivacijo za učenje, sposobnost kritičnega ocenjevanja in 

spretnost vedenja o tem, kako se učiti. 

Nenadomestljivo bistvo vloge učitelja je prav v tem, da neguje človekove sposobnosti za ustvarjanje 

in uporabo znanja. 

 

Tudi v šolskem letu 2013/2014 so učitelji v svojih letnih pripravah načrtovali in v pouk vključevali 

sodobne oblike in metode poučevanja. To sem, kot ravnateljica, spremljala s svojimi hospitacijami. 

Upoštevali smo tudi Koncept dela z učenci z učnimi težavami, s posebnimi potrebami in z 

nadarjenimi učenci pri pouku in zunaj njega. 

 

 priprava strategij za preprečevanje medvrstniškega nasilja, 

 aktivno vključevanje in spremljanje vrstniške mediacije v procesu reševanja konfliktov, 

 preventivna dejavnost šole. 

 

Preventivne dejavnosti potekajo vse šolsko leto, s poudarkom na skrbi za zdrav način življenja, 

gibanje, prehrano in osebno higieno. Posebno skrb posvečamo tudi preprečevanju razvijanja 

škodljivih razvad (kajenje, alkohol, droge, prenajedanje …) in različnih odvisnosti (računalnik, 

televizija …). 

Preventivne dejavnosti potekajo v obliki razrednih ur, projektov, predavanj in delavnic ob 

sodelovanju  strokovnih delavcev šole ter zunanjih sodelavcev. 

 

 VZGOJNI NAČRT ŠOLE 

 

V šolskem letu 2009/10 smo sprejeli Vzgojni načrt naše šole. Prepričani smo, da sistematično 

vzgojno delo daje boljše rezultate. 

Vzgojni načrt temelji na temeljnih načelih in vrednotah: oblikovanje optimalnega življenjskega, 

učnega in vzgojnega okolja v fizičnem, psihološkem in socialnem smislu, vključevanje strpnosti, 

sodelovanje, skupno reševanje težav, dogovarjanje, zavzetost za vsakega posameznika, iskanje 

odličnosti posameznikov in odnosov, zaupanje in zagotavljanje varnosti. 

Posebno pozornost posvečamo razvijanju vrednot: odgovornosti, medsebojnemu spoštovanju in 

znanju učencev od predšolskega obdobja do zaključka osnovne šole.  

Odgovornost učenci izkazujejo z izpolnjevanjem svojih dolžnosti in z upoštevanjem šolskih pravil, 

učitelji s svojo strokovnostjo, ustvarjalnostjo, empatijo, omogočanjem zdravega okolja, 

doslednostjo in spoštljivostjo ter starši s svojo skrbnostjo, sodelovanjem s šolo, z vzpodbujanjem 

otroka in spremljanjem njegovega razvoja. 

Medsebojno spoštovanje je pogoj za uspešnost pri doseganju naših ciljev. Pomembno je, da 

priznavamo in sprejemamo sebe in druge, se vzpodbujamo, si pomagamo ter skupaj iščemo 

najboljše rešitve. 

Znanje nam odpira različne poti, kar nam omogoča, da skupaj razvijamo ustvarjalnost, vedoželjnost, 

uspešnost, aktivnost in uporabnost znanja. 

V Vzgojnem načrtu smo oblikovali tudi preventivne in proaktivne vzgojne dejavnosti, sodelovanje s 

starši, pohvale, priznanja, vzgojne postopke in vzgojne ukrepe. 

Zavedamo se, da se ne bomo vedno strinjali, katera rešitev je najboljša, ker se prav  na tem področju 

soočamo z različnimi pogledi in vrednotenji. Toda odprt pogovor, spoštovanje in dobronamernost 

vodita k boljšim rešitvam.  

V šolskem letu 2013/2014 bomo načrtno spremljali uresničevanje Vzgojnega načrta v praksi in ga 

po potrebi dopolnili in obogatili (priloga k LDN). 
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REALIZACIJA IN EVALVACIJE OPRAVLJENIH HOSPITACIJ V ŠOLSKEM LETU 

2013/14 

 

V šolskem letu 2013/2014 sem načrtovala 22 ur hospitacij v šoli in jih tudi realizirala. Opravljenih 

je bilo 39 hospitacij, od tega 4 v II. VIO, 9 v III. VIO in 5 vzorčnih nastopov za BUS (bralno-učne 

strategije). Pri pripravnicah je bilo opravljenih 21 hospitacij, kar je bistveno več od načrtovanega, 

saj je v šolskem letu bilo kar 5 pripravnic. Od 39 hospitacij je bila večina ur daljših od 45 minut.  

Hospitacije so bile vnaprej napovedane. Strokovni delavci bili natančno obveščeni, kaj pri pouku 

opazujem oz. spremljam, saj je bila na oglasni deski objavljena lestvica za spremljavo pouka. 

Zanimalo me je predvsem to, ali je učni proces osredotočen na učenca, ali poteka po različnih učnih 

oblikah in metodah, ali poteka večsmerna komunikacija, ali je poudarek na vseh vrstah znanj, ali je 

učenec v vlogi aktivnega iskalca znanj, ali se učenec sam ali s pomočjo sošolcev uči ob učnem listu, 

knjigah, računalniku ... Velik poudarek je bil na spremljavi individualizacije in diferenciacije učnih 

ciljev, vsebin, dejavnosti, metod in oblik, učnih pripomočkov, tempa in pisanja ter pregledovanja 

domačih nalog. 

Na hospitacijah sem opazila, da so učitelji pri pouku precej upoštevali individualizacijo in 

diferenciacijo. Največji poudarek je bil na diferenciranem tempu dejavnosti ter učnih pripomočkih, 

manj pa so bile diferencirane vsebine in metode. V šolskem letu 2013/2014 sem kot prednostno 

nalogo na hospitacijah spremljala bralno-učne strategije in aktivno vlogo učenca za doseganje ciljev  

(hiška znanj, VŽN, metoda šestih klobukov, bibliotekarske delavnice ...).  

Učitelji so v delo vključevali tudi interdisciplinarne dneve, v okviru katerih pouk poteka v naravi, 

na potovanjih ... in kjer še posebej do izraza pride uporaba vseživljenjskih znanj in ciljev sodobne 

šole 21. stoletja. 

Z opravljenim delom sem zadovoljna, opisana naloga je realizirana. Temu bomo v prihodnje 

posvečali še veliko pozornosti in obravnavali kot prednostno nalogo šole. Več pozornosti moramo 

posvetiti medsebojnim hospitacijam po vertikali.  

Kljub načrtu medsebojnih hospitacij ni bilo in ne zaživijo v takšni obliki, da bi se učitelji strokovno 

dopolnjevali. Od načrtovanih 8 hospitacij je bila realizirana le ena. Za naslednje šolsko leto bom, v 

dogovoru s strokovnimi delavci, pripravila datumski načrt medsebojnih hospitacij. 

V tem šolskem letu sem veliko pozornost posvetila hospitacijam v predšolskem obdobju, tako da 

sem hospitirala v vseh 5 oddelkih I. starostnega obdobja. Poudarek je bil na zgodnjem 

opismenjevanju otrok v I. starostnem obdobju. 

 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
 

V šol. l. 2013/2014 je medpredmetna povezava poleg načrtovanih dejavnosti po posameznih 

razredih pri učnih predmetih znotraj pouka potekala tudi v okviru drugih dejavnosti: 

− projektov, ki so potekali vse šolsko leto na nivoju šole, 

− interdisciplinarnih dni, 

− projektnih nalogah učencev. 

Poudarek je bil predvsem na povezovanju skupnih vsebin s povezovanjem dejavnosti učencev: 

− samostojno učenje (iskanje virov, kritična presoja, oblikovanje zaključkov), 

− sodelovalno učenje (timsko delo), 

− komunikacija na različne načine (plakat, ples, igra, petje, kuhanje), 

− uporaba IKT. 

Na tak način se skušamo približati ciljem šole 21. stoletja, ki poudarjajo predvsem aktivno vlogo 

učenca v vzgojno-izobraževalnem procesu. Tako najdemo njegova dobra področja in ga 

pripravljamo na vseživljenjsko izobraževanje. 

 

6. razred 

Vse načrtovane vsebinske povezave in dejavnosti so bile izvedene po načrtu. Interdisciplinarni dan 

na temo Ljudsko izročilo skozi oči otroka smo izvedli 7. 2. 2014. Povezali smo predmete: SLJ, 
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GUM, ŠPO, ZGO, THV in GOS, kjer je vsak s svojega vidika obdelal naslovno temo in jo nato tudi 

predstavil. Po predmetnih skupinah so učenci pripravili in predstavili: ljudske plese, ljudske pesmi, 

kulturno dediščino in ljudske jedi. Svoje delo so učenci uspešno predstavili kot del proslave ob 

slovenskem kulturnem prazniku. 

Dejavnosti: ples, petje, igra vlog, razstava, sodelovanje v skupinah, da bi dosegli cilje, samostojno  

učenje, iskanje, selekcioniranje in prikazovanje podatkov, učinkovito in na več načinov 

komuniciranje z različnim občinstvom. 

 

7. razred 

V začetku šolskega leta smo načrtovali štiri vsebinske povezave, ki so zajemali skoraj vse predmete 

sedmega razreda. Te povezave so potekale skozi vse šolsko leto.  

 Dejavnosti, na katerih je bil poudarek v 7. razredu, so: 

− samostojno učenje (iskanje virov, kritična presoja, oblikovanje zaključkov), 

− uporaba IKT, 

− ustvarjanje po spominu,  

− prepoznavanje pojmov in prevajanje v angleški jezik, 

− razprava, 

− sodelovalno učenje. 

Prav tako je bil medpredmetno izveden interdisciplinarni dan na temo Evropska vas v petek, 9. 5. 

2014, v Mariboru. Na tem dnevu so učenci spoznavali značilnosti različnih evropskih držav, na 

stojnici pa se je predstavila tudi naša šola z državo Slovaško. Povezali so se predmeti GEO, ZGO, 

DKE in TIT. Pri GEO so bili učenci tudi ocenjeni. 

 

8. razred 

V začetku šolskega leta smo načrtovali pet vsebinskih povezav, ki so zajemale skoraj vse predmete, 

pri predmetih SLJ, BIO in GEO pa so bili učenci tudi ocenjeni. Te povezave so potekale skozi vse 

šolsko leto. Dejavnosti, na katerih je bil poudarek, so bile: 

− samostojno učenje, 

− uporaba IKT, 

− sodelovalno učenje. 

 

9. razred 

V mesecu maju smo izvedli povezavo na temo Obdelava podatkov (SLJ, MAT, MULTIMEDIJA, 

BIBLIOTEKARSTVO). Učenci so pri predmetu MAT izvedli anketo, za katero je bilo načrtovano 

ocenjevanje, a le-to ni bilo izvedeno. 

Izveden je bil tudi medpredmetno povezan tehniški dan v mesecu maju na temo elektrike. 

Mesec maj - pohod po obeležjih NOB v Miklavžu na Dravskem polju (MP - ZGO in ŠPO), 9. 

razred. 

 

POROČILO O PROJEKTU DVIG RAVNI ZNANJA IN BRALNE PISMENOSTI 

V šolskem letu 2013/2014 smo bili vključeni v projekt Dvig ravni znanja in bralne pismenosti,  v 

okviru katerega smo na ravni šole delovali v smeri izboljšanja bralne pismenosti. Šolski projektni 

tim je bil sestavljen iz naslednjih članic: Dušanka Mihalič Mali (ravnateljica), Ksenija Detiček (1. 

VIO), Darja Nerat (2. VIO), Marija Kolarič (3. VIO), Katarina Germšek (vodja šolskega 

projektnega tima). Skrbnica naše šole je bila dr. Milena Kerndl. Naš cilj je čim pogostejša uporaba 

bralnih učnih strategij v procesu poučevanja, ki jih pri svojem delu uporabljajo učitelji in tudi 

učenci. Ker pa se zavedamo, da je pri prizadevanjih za izboljšanje bralne pismenosti 

najpomembnejše ustrezno izobraževanje učiteljev, smo v šolskem letu 2013/2014 pripravili 

izobraževanji na temo bralnih učnih strategij in strategij za razvijanje kritičnega mišljenja. 

V okviru prve razvojne prioritete (branje besedila z razumevanjem) so učitelji poglabljali branje z 

razumevanjem, sistematično so vključevali vprašanja/naloge višjih taksonomskih ravni in 

spoznavali strategije kritičnega mišljenja. Šolski proces se je izvajal v obliki sodelovalnega dela, 
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uporabljali smo več odprtih vprašanj na višjih taksonomskih ravneh, tvorilo se je več pisnih 

odgovorov na odprta vprašanja pri vseh predmetih. V okviru druge razvojne strategije (bralne učne 

strategije) učitelji in učenci poznajo in uporabljajo vsaj dve bralni učni strategiji (VŽN, Paukova 

strategija) in metodo šestih klobukov. Pri pouku je potekalo sistematično delo z besedilom in so se 

pri tem uporabljale različne bralne učne strategije. Učitelji so podpirali in vodili učence pri izpeljavi 

različnih bralnih strategij. 

V šolskem letu 2013/2014 smo pripravili tudi tri hospitacijske nastope, na katerih so bile prisotne 

skrbnica, članice tima in pripravnice. Po analizi hospitacijskih nastopov smo prišli do naslednjih 

ugotovitev: namesto skupinskega dela je bolje sodelovalno učenje, pri katerem je dobro, da vloge 

razdelimo učencem v matični skupini takoj na začetku (da ves čas delujejo v svoji vlogi), tretješolci 

so sami izdelali kartončke z vlogami, tudi zato jih zelo radi uporabljajo pri pouku, pomembna je 

diferenciacija besedil, vprašanj, nalog, uspešna uporaba IKT (s strani učenca in učitelja), uporaba 

metode VŽN in Paukove strategije (učiteljice so v nastopih uporabile posamezni del strategije, npr. 

uporabljen je bil le V, ali pa VŽ), kot uspešna se je izkazala uporaba različnih virov (knjižnih in 

elektronskih), večina učencev zna postavljati vprašanja na vseh treh ravneh; pomanjkljivo je, da 

učiteljice ne preverijo vedno, ali zna učenec na svoje vprašanje tudi odgovoriti. 

 

POROČILA FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA 
 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA,   

7. in 8. RAZRED 

Pouk DKE  se je v I. redovalnem obdobju izvajal po fleksibilnem urniku v 8. razredu ter v II. 

redovalnem obdobju v 7. razredu.  

Prednosti pouka:  

 pouk je bil razgiban, dinamičen, sproščen;  

 vzpodbujalo se  je sprotno učenje;  

 učna snov se je hitreje obravnavala, s tem tudi preverjanja in ocenjevanja;  

 omogočeno je bilo sprotno doseganje vseživljenjskih ciljev;  

 pouk je bil zanimiv in je potekal  na različne načine, učencem je bilo omogočeno 

pridobivanje znanja preko najsodobnejših metod in oblik učenja in poučevanja: samostojno 

delo, sodelovalno učenje, projektno delo, delo v parih … 

Pomanjkljivosti pouka:  

 edina pomanjkljivost, ki jo opažam v zadnjih letih, je ta, da odpadeta dve uri pouka v 

primeru dni dejavnosti naenkrat, kar posledično omaje realizacijo pouka ob zaključku  

šolskega leta, z  ustreznim planiranjem dni dejavnosti lahko tudi ta problem brez težav 

rešimo.  

 

Pri DKE je smiselno, da se ure izvajajo strnjeno, tako se pri učencih lahko pričakuje večja 

samostojnost in  kreativnost pri delu.  

 

Fleksibilni predmetnik je tudi v bodoče primeren za pouk DKE. 

 

POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA  

GEOGRAFIJA  9. RAZRED  
 

V šolskem letu 2013/14 se je pri pouku geografije izvajal fleksibilni pouk v 9. razredih.  

9. a  – I. ocenjevalno obdobje (4 ure na teden, 2; 1; 1, skupaj od 64 ur realiziranih 69 ur). 

9. b  - II. ocenjevalno obdobje (4 ure na teden, 2, 1,1,skupaj od 64 ur realiziranih 65 ur). 
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V 9. razredu (I. ocenjevalno obdobje) so imeli učenci strnjeni uri, pri katerih so delali v skupinah, in 

2 enojni uri – skupaj 4 ure. Učenci so iskali podatke na različne načine, in sicer: individualno, v 

dvojicah ali v skupini, preko računalnika, s pomočjo knjižničarke, preko učbenika in druge 

literature ali z intervjujem. Skupine so izdelovale plakate na temo Naravna in kulturna dediščina.  

 

Pozitivne strani fleksibilnega predmetnika so predvsem nudenje možnosti združevanja ur, manjše 

obremenitve otrok (manj predmetov v polletju), večja kreativnost pri delu in drugačni, sodobni 

načini pridobivanja znanja (iskanje podatkov po internetu, v knjižnici, v atlasu, učbeniku, skupinsko 

delo in delo v dvojicah, večja možnost ponavljanja in preverjanja znanja, manjše tesnobe pri 

ocenjevanju (3 obvezne ocene), uvajanje aktivnih metod dela, lažje doseganje vseživljenjskih ciljev 

in celovit pristop v smislu kritičnega mišljenja.  

 

Za fleksibilni predmetnik sem se odločila zaradi zgoraj navedenih razlogov, lažjega izvajanja 

sodobnih oblik dela (uporaba IKT, sodelovalno učenje, iskanje in selekcioniranje podatkov in 

informacij, itd.), medpredmetnega povezovanja, lažjega doseganja vseživljenjskih ciljev in zaradi 

strnjenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v enem polletju.  

Negativna stran fleksibilnega predmetnika je predvsem v odpadanju strnjenih ur ter kasnejši 

realizaciji ur. Drugo negativno stran pa sem zasledila  predvsem pri pozabljanju učne snovi 

učencev, saj se pozna odpadanje ur geografije v polletju.  

Povratna informacija učencev je pozitivna. Glede načina dela pri fleksibilnem predmetniku so 

zadovoljni, bolj sproščeni, ... Težave so občutili pri daljšem izostanku od pouka, ker so veliko učne 

snovi zamudili. 

 

Fleksibilni predmetnik je tudi v bodoče primeren za ure geografije. 

 

POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA  

BIOLOGIJA 9. RAZRED 

 

V šolskem letu 2013/2014 sem izvajala fleksibilni predmetnik pri pouku biologije le v 9. razredu. 

To šolsko leto sem bila v 8. razredu razredničarka, zato se za fleksibilni urnik nisem odločila. 

Skupaj z učiteljico geografije, gospo Ireno Rajbar, in s pomočnikom ravnateljice smo določili urnik:  

 

  1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje 

9. a, b geografija biologija (ure: 1; 2; 1− na 

teden) 

  

Način dela, ki ga izvajamo že nekaj let, smo predstavili učencem in staršem. Tako učenci kot starši 

so se strinjali s takim načinom izvajanja. Ker so se razen povečanega števila ur predmeta tedensko 

pojavile še strnjene ure, so se način, metode in oblike pouka bistveno spremenili. 

V pouk sem lahko vključevala več sodobnih oblik in metod dela: skupinsko, terensko, 

eksperimentalno delo, mikroskopiranje, delo z različnimi teksti in knjižnim gradivom, kvizi, 

sodelovalno učenje, mini projekti ter uporaba interneta za iskanje podatkov.  

Učenci 9. razreda so uporabljali učbenik založbe Rokus: Dotik življenja. Učbenik je bil v pomoč 

učencem pri dokaj zahtevni snovi.  

26 ur je bilo realiziranih  drugače − kot projektna naloga, okrogla miza, sodelovalno učenje, 

izdelava ppt-predstavitev in interpretacija ter zagovor, eksperimentiranje, izdelava rodovnikov, 

izdelava ključev za določanje živih bitij, opazovalna naloga, analiza svojih genov … 

Povratna informacija od učencev za način dela v fleksibilnem urniku: 

− zadovoljni so, da je na urniku manjše število predmetov; 

− ni se potrebno naenkrat učiti toliko različnega; 

− težave zaradi daljših izostankov od pouka so učenci nadoknadili pri dopolnilnem pouku; 
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− smiselno je ponuditi učencem dopolnilni pouk, ki ga obiskujejo tako tisti, ki so dlje časa 

odsotni od pouka, kot tudi tisti, ki bi radi popravili in izboljšali znanje. 

 

Moja opažanja v 8. razredu, kjer nisem bila vključena v fleksibilni urnik in nisem imela možnosti 

strnjenih ur: 

- za varianto klasičnega urnika sem se odločila zaradi tega, da kot razredničarka v 8. razredu ne bi 

izgubila stika z učenci za pol leta. Odločitev se mi je po preteku šolskega leta zdela zelo zgrešena.  

 

Učenci nimajo časa niti možnosti izvajati pouka na drugačen, sodobni način. Razen tega so časovno 

omejeni glede na obseg snovi in število ur (v 8. razredu je s predmetnikom določena le 1,5 ure BIO 

na teden). 

 

Fleksibilni predmetnik mi je bil všeč in bom z njim nadaljevala v 8. in tudi v bodočem 9. razredu.     

 

POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA PRI IZBIRNEM  

PREDMETU SODOBNA PRIPRAVA HRANE  
   

Pri izbirnem predmetu sodobna priprava hrane sem v šolskem letu 2013/2014 izvajala fleksibilni 

predmetnik, in sicer v dveh skupinah. Ena skupina je imela izbirni predmet v prvem ocenjevalnem 

obdobju, druga v drugem ocenjevalnem obdobju (v petek). Pri izbirnem predmetu so bile vsebine 

usvojene s pomočjo spoznavanja različnih vsebin. Večina vsebin  je bila predstavljena s praktičnim 

delom, ki je potekal tako, da so učenci, razdeljeni v skupine, sledili istemu cilju – pripravi okusne 

jedi. Sodelovanje učencev v skupini je bilo dobro. Razdelili so si delo in ga sproščeno opravili. 

Pripravljeno jed so učenci kulturno zaužili. Poskrbeli so za prijetno pripravljeno mizo. Ocenjevala 

sem praktično delo.   

Strokovno ekskurzijo smo izvedli z ogledom Pekarne Žito na Teznem v mesecu januarju.  

Pomanjkljivost izvedbe izbirnega predmeta je bila v primeru dneva dejavnosti, ko je izbirni predmet 

odpadel. Vsi zastavljeni cilji so realizirani. Vključena vseživljenjska znanja so temeljito usvojena.   

 Fleksibilni predmetnik je primerna oblika za izvajanje izbirnega predmeta.  

 

POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA PRI IZBIRNEM  

PREDMETU NAČINI PREHRANJEVANJA 
  

Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja sem v šolskem letu 2013/2014 izvajala fleksibilni 

predmetnik. Izvedla sem ga v drugem ocenjevalnem obdobju, dve šolski uri, vsak ponedeljek. Pri 

izbirnem predmetu so bile vsebine usvojene s pomočjo spoznavanja vsebin o slovenskih narodnih 

jedeh, jedeh po svetu, prehrani v naravi, prehrani v različnih starostnih obdobjih in načrtovanju 

prehrane. Večina vsebin je bila predstavljena s praktičnim delom. Pri praktičnem delu so učenci 

razdeljeni v skupine. Vsaka skupina je pripravila jed. Sodelovanje učencev v skupini je bilo dobro. 

Razdelili so si delo in ga, eni bolj, drugi manj, spretno opravili. Pripravljeno jed so učenci kulturno 

pojedli. Poskrbeli so za pogrnjeno mizo. Ocenjevala sem praktično delo.   

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. Vključena vseživljenjska znanja so temeljito usvojena.  

Pomanjkljivost je v primeru dneva dejavnosti, ko izbirni predmet odpade in moraš ta primanjkljaj 

nadoknaditi.   

 

Fleksibilni predmetnik je primerna oblika za izvajanje izbirnega predmeta.  

 

POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA PRI IZBIRNEM  

PREDMETU POSKUSI V KEMIJI 

 

Pri izbirnem predmetu poskusi v kemiji sem v šolskem letu 2013/2014 izvajala fleksibilni 

predmetnik. Izvedla sem ga v dveh skupinah, ena skupina v prvem ocenjevalnem obdobju in druga 
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skupina v drugem ocenjevalnem obdobju, ob torkih. K izbirnemu predmetu so učenci redno 

prihajali. Teorijo so podkrepili s poskusi. Poglobili in razširili so svoje znanje o laboratorijskih 

tehnikah in aparatih. Ker nekaterih poskusov zaradi nastanka strupenih plinov v šoli ne moremo 

izvajati, sem z učenci izvedla delavnico Izvajanja poskusov v Gimnaziji in srednji kemijski šoli v 

Rušah. 

Vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. Vključena vseživljenjska znanja so bila temeljito usvojena.  

Pomanjkljivost je v primeru dneva dejavnosti, ko izbirni predmet odpade in moraš ta primanjkljaj 

nadoknaditi. 

 

POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA –  

LIKOVNA UMETNOST 

 

V šolskem letu 2013/2014 se je izvajal fleksibilni predmetnik pri likovni umetnosti v 7. in 8. 

razredih. 

Zaradi narave dela – praktično ustvarjanje – je pri fleksibilnem predmetniku boljši izkoristek časa in 

materialov, pa tudi nit ustvarjalnosti ni pretrgana. Učenci lahko ustvarijo več in kvalitetnejše 

izdelke. 

Problem fleksibilnega predmetnika pa je, če je učenec dalj časa odsoten ali če ni pouka zaradi dni 

dejavnosti. 

Želim, da se tudi v prihodnje izvaja pouk likovne umetnosti v taki obliki. 

 

POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA PRI PREDMETU TIT 7 

IN TIT 8 

 

Pri predmetu tehnika in tehnologija v 7. in 8. razredu sem letos prvič izvajal fleksibilni predmetnik. 

V 7. a in v 7. c v 1. skupini sem TIT izvajal v prvem ocenjevalnem obdobju, v 7. b in v 7. c v 2. 

skupini pa v drugem ocenjevalnem obdobju. V 8. a in b sem v prvih skupinah TIT izvajal v prvem 

ocenjevalnem obdobju, v drugih skupinah pa v drugem ocenjevalnem obdobju.  

Takšna strnjena oblika izvajanja pouka se je izkazala za učinkovito, zato bom pri predmetu TIT 7 in 

8 izvajal pouk v obliki fleksibilnega predmetnika. 

 

POROČILO O DELU LABORANTA 

 

Laborantske ure sem izvajal pri urah kemije, biologije, naravoslovja in fizike. Priprava laborantskih 

ur je potekala s predhodnim dogovorom z učiteljem – nosilcem predmeta  –  o načinu izvedbe vaje, 

potrebnih pripomočkih in trajanju vaje. Laborantsko delo je obsegalo: 

− pripravo potrebnih pripomočkov (nabiranje materiala, sestavljanje aparatur, nabavo baterij, 

umerjanje aparatur ...); 

− sodelovanje pri izvedbi vaje (pomoč učencem, prikaz postopkov, delo s skupino učencev ...); 

− sodelovanje pri plenarnem delu in 

− pospravljanje pripomočkov. 

Laborantske ure so bile enakomerno razporejene skozi vse šolsko leto. Sodelovanje z učitelji je 

potekalo brez zapletov. Težave so se večkrat pojavile zaradi materiala, saj ga ni bilo dovolj za vse 

učence oz. je bil kakšen pripomoček v polomljenem ali nedelujočem stanju in ga pri izvedbi vaj 

nismo mogli uporabiti. Neposredno delo v razredu je v večini primerov potekalo v skupinah.  

 

NADALJEVANJE ŽE IZVAJANIH PROJEKTOV TER VKLJUČEVANJE V AKTIVNO 

SODELOVANJE V NOVIH PROJEKTIH 

 

Zaradi prizadevanj, da bi sledili smernicam sodobne šole ter skrbeli za vsestranski razvoj otrok, smo 

se v šolskem letu 2013/14 odločili, da v vzgojno-izobraževalni program vključimo projekte, ki so za 

učitelje pomenili strokovni izziv, učenci pa so dobivali priložnost za poglabljanje znanja in 
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razvijanje ustvarjalnosti na področjih, ki so jih zanimala, ter razvijali inovativnost, ustvarjalnost in 

podjetništvo.  

Nadaljevali smo s projekti: Comenius, Rastem s knjigo, Zdrava šola, Ekošola kot način življenja, 

Teden vseživljenjskega učenja, Evropska vas, Z znanjem proti odvisnosti, Srečanje treh šol – 

projekt Rimske gomile, Policist Leon svetuje in Miklavževanje. Slednje se je v prazničnih 

decembrskih dneh zaključilo s kulturno prireditvijo in z darilnim bazarjem. Izkupiček od prodaje 

izdelkov na darilnem bazarju smo namenili v Šolski sklad, iz katerega našim učencem iz socialno 

šibkejših družin pomagamo premagovati finančno stisko, jim omogočamo udeležbo na šolskih in 

obšolskih dejavnostih (ogled gledaliških in lutkovnih predstav, šolo v naravi …). 

V šolskem letu 2013/2014 smo med projekte uvrstili še šolski projekt Ptice miru, pilotski projekt 

UPI (ustvarjalnost, podjetništvo in inovativnost) in se vključili v projekt ZRSS Pedagoško vodenje, 

dvig ravni znanja in nadarjeni učenci.  

Na koncu šolskega leta so učenci z razredniki pripravili zaključno prireditev z naslovom Oddelek se 

predstavi. Starši so uživali ob lepih  nastopih in svečani podelitvi priznanj in pohval. 

 

POROČILA O PROJEKTIH V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

 

USTVARJALNOST, PODJETNOST, INOVATIVNOST (UPI - pilotski projekt in krožki) 
V šolskem leto 2013/2014 je bila naša šola izbrana v pilotski projekt Razvoj ustvarjalnosti, 

podjetnosti in inovativnosti. Projekt smo izvajali v 7. a razredu (ravnateljica Dušanka Mihalič Mali, 

pedagoginja Vesna Jelen Godunc, razredničarka Andreja Kolander), prav tako pa tudi v krožkih 

UPI na podružnični šoli Dobrovce (Jerneja Malec), v vrtcu ter v prvem (Dušanka Brumen) in 

drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (Darja Majhenič). Naše vodilo pri delu je bilo »Nobena 

ideja ni slaba!« 

  

CILJI: 

 vzpodbujati drugačne, nove zamisli in inovativne pristope; 

 razvijati ustvarjalnost, samozavest, navdušenje in gorečnost, pogum, obvladovanje tveganja, 

timsko delo, vztrajnost, domišljijo …; 

 spodbujati nove načine dela, aktivnosti v šoli, izboljšave v lokalnem in domačem okolju; 

 pridobiti izkušnje pri razvoju novih rešitev ter pri sodelovanju z gospodarstvom in lokalnim 

okoljem. 

 

VSEBINE 

 Z učenci smo se lotili opremljanja gibalnice, tako da smo izdelali 5 športnih rekvizitov iz 

lesa.  

 Napisali smo »Vodnik skozi Miklavž na Dravskem polju«, kjer so v sliki in besedi 

predstavljene zanimive turistične točke našega kraja.  

 Izdelali in pobarvali smo panjske končnice ter pobarvali kozarčke za med in jih napolnili z 

medom. 

 Izdelali smo bio-piling - dišeča mila in druge izdelke, ki jih bomo ponudili na bazarju in 

tako zbirali sredstva za nakup ostale opreme v gibalnici. 

 

PEDAGOŠKO VODENJE, DVIG RAVNI ZNANJA IN NADARJENI UČENCI 

V šolskem letu 2013/14 se je naša šola priključila razvojnemu projektu Pedagoško vodenje in dvig 

ravni znanja pri delu z nadarjenimi učenci, ki ga je vodil in koordiniral Zavod RS za šolstvo. V 

projektu smo sodelovali vsi strokovni delavci šole, v šolskem timu, ki je vodil projekt na šoli, pa 

smo sodelovale: ravnateljica Dušanka Mihalič Mali, pedagoginji Vesna Jelen Godunc, Živa Krajnc 

in učiteljici Simona Kocbek ter Nevenka Gselman. 

Strokovna srečanja so potekala v juniju 2013 na OŠ Janka Padežnika, februarja 2014 na OŠ v 

Slovenski Bistrici in  6. 3. 2014 na OŠ v  Pesnici. 
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Predstavitev projekta in načrtovanje dela z nadarjenimi učenci je šolski tim strokovnim delavcem 

OŠ Miklavž na Dravskem polju predstavil 22. in 23. 8. 2013 na izobraževanju v Breženki. 

 
Na podlagi sodelovanja šole v razvojnem projektu so strokovni delavci šole sodelovali pri 

oblikovanju kazalnikov kakovosti za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci v OŠ.  

- Na osnovi kazalnikov smo oblikovali prednostne naloge pri delu z nadarjenimi učenci, v 

katerih ima osrednjo vlogo učenec in njegova motivacija za delo ob ustrezni podpori 

strokovnih delavcev šole. Pri delu z nadarjenimi učenci je bolj poudarjena tudi vloga staršev  

(predstavitev INDEP, evalvacija INDEP). 

- Prioriteta: delo z nadarjenimi pri urah pouka, dnevno kontinuirano. 

- Nadaljevali smo z dobro prakso dela z nadarjenimi učenci : organizirali tabore in delavnice, 

se udeleževali festivalov ter sodelovali s sosednjimi šolami. V razvojni projekt Pedagoško 

vodenje, dvig ravni znanja in nadarjeni učenci bo šola vključena tudi v naslednjem šolskem 

letu. 

  

KORAKI ZA KORAKCE 
 Na razpisu dobrodelnega združenja Koraki za korakce je bila v šolskem letu 2013/2014 izbrana 

tudi naša šola. Za pridobitev sredstev s strani združenja, ki bodo namenjena za ureditev prostora 

imenovanega gibalnica, so skozi vse šolsko leto potekale določene aktivnosti: dobrodelna prireditev 

in koncert, zbiranje odpadnega papirja na šoli … Ena od teh aktivnosti pa je bilo sodelovanje in 

soorganizacija 7. dobrodelnega pohoda Koraki za korakce, ki se je izvedel v soboto, 24. maja 2014. 

Omenjenega dne so imeli vsi učenci naše šole športni dan. Prireditev se je pričela ob 9.30 na Trgu 

Leona Štuklja v Mariboru, od koder smo se odpravili na pohod okoli Treh ribnikov. 

  

DODATNE URE ŠPORTA 
Tudi v šolskem letu 2013/2014 je naša šola za učence od prvega do tretjega razreda ponudila 

nadstandardni program - dodatne ure športa. Vadba je potekala dvakrat tedensko po eno šolsko uro 

(70 ur letno/skupino) v popoldanskem času, po pouku, v telovadnici OŠ Miklavž na Dravskem 

polju in v dvorani vrtca Dobrovce za učence podružnične šole. Učenci so bili razporejeni v skupine, 

ki smo jih formirali na podlagi oddanih prijavnic. Dodatne ure so poučevale: učiteljica ŠPO Andreja 

Kolander ter razredni učiteljici Ksenija Detiček in Dušanka Brumen. Program je bil delno 

sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport, del prispevka pa so mesečno plačevali starši po 

položnici.  

Zaradi pozitivnega odziva staršev in interesa učencev smo nadaljevali z dodatnimi urami ŠPO še v 

4. in 5. razredu. Ta program je bil delno sofinanciran s strani ustanovitelja – Občine – in staršev, 

učence pa sta poučevala učitelja ŠPO, Miroslav Kalezič in Andreja Kolander. 

 

COMENIUS: LEO V EVROPI 

Leo v Evropi je mednarodni Comenius projekt. Ker je trajanje projekta dve leti, bodo tukaj zapisani 

uresničeni cilji tega leta. 

Sodelujemo s šolami s Finske, Danske, iz Nemčije, Estonije, Luksemburga, Italije, Španije in s 

Poljske. 

V mesecu septembru smo se učitelji Špela Mesarič, Leonida Gavez Šerbinek in Zvonko Trstenjak 

udeležili sestanka partnerjev v Silkeborgu na Danskem. 

Na začetku šolskega leta so učenci o šoli posneli kratek film oz. pripravili powerpoint projekcijo. 

Ta je objavljena na spletni strani projekta: www.leo-in-europe.eu. 

Prav tako smo iskali informacije o naših partnerskih državah. Učenci so se dobivali v knjižnici in 

prebirali knjige, revije, propagandni material. Vse sodelujoče države smo predstavili na oglasni 

deski Comenews. 

V začetku oktobra je vsaka šola pripravila kviz o svoji državi, nato pa so učenci o vseh državah 

reševali kviz, ki je natančno beležil njihove odgovore. 

http://www.leo-in-europe.eu/
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Tinka je naša maskota. Vsaka šola ima svojo miško ali miškolina. Glavna miš je Leo, ki je Tinko 

tudi letos obiskal. Leo potuje po vseh partnerskih šolah in na usb ključku prinaša uganke za otroke. 

Tako smo te uganke tudi sami reševali. Učenci so morali dopolniti detajl znamenitosti partnerskih 

držav po svoji domišljiji. Nastale so zanimive risbe. 

Lea smo povabili na pomembne dogodke, ki so se med njegovim obiskom dogajali na naši šoli. O 

njegovih dogodivščinah smo sproti pisali blog. Tako so bili naši prijatelji po Evropi vedno 

obveščeni, kaj pomembnega se je dogajalo pri nas. Leov blog potovanja po partnerskih šolah lahko 

berete na spletni povezavi: http://leo-in-europe.blogspot.com/. 

V mesecu marcu smo gostili koordinatorje partnerskih šol in njihove učitelje. 23 učiteljem smo 

razkazali šolo, prisostvovali so pri pouku, popeljali smo jih po Občini Miklavž na Dravskem polju, 

v Postojnsko jamo in v Ljubljano. Na tem srečanju smo osnovali plakat projekta, ki je bil kasneje 

natisnjen v Nemčiji. 

Učenci so ves čas zbirali recepte tradicionalne hrane in te smo objavili na spletni strani projekta: 

www.Leo-in-europe.eu. 

Najpomembnejši dogodek je bil Vrh mladih v Luksemburgu, ki smo se ga udeležili od 25. do 29. 

maja. Srečanje je pomenilo tudi vrhunec projekta, saj smo predstavili tradicijo, hrano, ples in pesem 

naše države. Tako smo Slovenijo predstavili ob multimedijski podpori s podobami Kekca, 

vinogradnika in turistke na slovenskem morju. V narodni noši so zapeli Jaz pa pojdem na 

Gorenjsko, zaplesali »zibenšrit in metltanc«. Sosednjo Hrvaško smo predstavili z ribiči v čolnu, ki 

smo ga sami izdelali. Vse je potekalo ob multimedijski podpori, ki so jo izdelali učenci sami. 

Poleg predstavitev so učenci navezali stike z drugimi učenci iz 8 tujih držav, se z njimi zabavali, 

igrali nogomet in tudi v prihodnosti bodo ostali v stiku preko videokonferenc. 

Učenci so to šolsko leto prejeli majice projekta, ki so jih ves čas druženja v Luksemburgu tudi 

nosili.   

V naslednjem šolskem letu se delu v projektu nadaljuje. 

 

EKOŠOLA  
V letošnjem šolskem letu smo sodelovali v treh obveznih tematskih sklopih. Na začetku šolskega 

leta smo koordinatorji načrtovali ekoakcijski načrt za novo leto in ga predstavili tudi na spletu 

nacionalne ekošole. V mesecu oktobru smo se koordinatorice udeležile seminarja ekošole v Brdu 

pri Kranju, kjer so bile predstavljene najboljše prakse slovenskih in tujih šol, predstavili smo svoje 

ideje in dobili smernice za delo. Na koncu šolskega leta vsak posamezen koordinator različnih 

aktivnosti izpolni aplikacijo na spletu nacionalne ekošole Slovenije ter odda poročilo o dejavnostih. 

Nekatere dejavnosti so potekale enkratno, druge pa preko celotnega šolskega leta: 

 

A)     PROJEKTI: 

 ALTERMED, marec 2014, predstavitev dela ekošole na sejmu Altermed v Celju, tema 

Jabolko na dan prikliče zdravje k nam. Nastop na demonstracijskem odru s pripravo jedi in 

sladic iz jabolk. Nastop na dramskem odru z igrico Tri jabolka. (Blanka Širovnik, Lidija 

Vinter, Darja Nerat, Jyoti Jöbstl) 

 ekokviz, sodelovanje in priprava učencev na ekokviz (Metka Lovišček) 

 ekobranje za ekoživljenje (Metka Lovišček, Darja Nerat) 

  

B)     OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE: 

 zbiranje zamaškov (Vesna Kramberger) 

 zbiranje papirja  (Vesna Kramberger) (tudi v sklopu projekta Koraki za korakce) 

 očistimo Miklavž (v sklopu razrednih ur) 

 zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov, baterij (Vesna Kramberger) 

  

C)     DRUGE IZBIRNE AKTIVNOSTI: 

 vseslovenska akcija – tradicionalni slovenski zajtrk (Leandra Mernik) 

http://leo-in-europe.blogspot.com/
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 obisk učencev na ekokmetiji (podružnica Dobrovce, Edita Grašič) 

 likovni natečaj – prednovoletni čas (Darja Nerat) 

 medgeneracijski odnosi – obisk doma za ostarele (Vesna Jelen Godunc) 

 ureditev ekokotička v ustanovi in dogovor o urejanju in ažuriranju ekokotička (zadolžitve 

otrok) 

 ekodan  – Ptice miru, obeleženje dneva miru, tradicionalno sajenje drevesa miru v naš 

drevored miru, 20. 9. 2013 (Vesna Kramberger, Ksenija Detiček) 

 ekodan – Zdravo življenje, 14. 11. 2013 (Leandra Mernik) 

 ekodan – Dan Zemlje, 22. 4. 2014 (Jyoti Jöbstl) 

 bralni maraton,  4/5. 4.  2014  (Metka Lovišček, Janja Draškovič, Jyoti Jöbstl) 

 Koraki za korakce, 24. 5. 2014 (Andreja Kolander) 

 urejanje ekokotička šole glede na letne čase in teme (Jyoti Jöbstl) 

 ekokrožek – ekoustvarjalnice za 1.–4. razred na podružnici Dobrovce (Edita Grašič) 

  

CILJI EKOŠOLE: 

 vzgoja za okoljsko odgovornost in medsebojno solidarnost 

  razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in razvijanje socialnih veščin 

 vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko pridelane hrane, 

pitniki, solatni bife, gibanje – Koraki za korakce, gibalnica, urejanje šolskega zeliščnega 

vrtička) 

 spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej 

 učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija) 

 povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše 

  

EKOŠOLA NA PODRUŽNICI DOBROVCE  
Na podružnici je v projektu sodelovalo 67 učencev in 6 učiteljic. Po LDN ekoprojekta so učenci 

pridobivali znanja na področju ravnanja z odpadki, ohranitvi voda in okolja in na področju zdravega 

življenja. 

Vsa omenjena področja smo izvajali v okviru posameznih predmetov, krožkov (ekoustvarjalnice, 

UPI) pri dnevih dejavnostih in interdisciplinarnih dnevih. Pri načrtovanju dela in pri izvedbi so 

učenci aktivno sodelovali ter ob tem pridobivali nova znanja, obnovili znanja, ki so jih pridobili že 

v lanskem letu, spoznavali, kako lahko sami prispevajo k ohranjanju naših voda in kaj lahko sami 

naredijo, da bodo živeli v čistem, urejenem in zdravem okolju, spoznavali načine zdravega 

življenja, varovanja in krepitve zdravja, spoznavali vrednote medsebojnih odnosov, se navajali na 

spoštovanje drugačnosti … 

Aktivnosti, dejavnosti, ki smo jih izvajali v okviru ekoprojekta:  

− na področju ravnanja z odpadki smo dali velik poudarek na ločevanje odpadkov po 

učilnicah, zbiranje starega papirja, udeležba na čistilni akciji v kraju v okviru ekodneva, 

zbiranje tonerjev, baterij, kartuš, zamaškov;  

− se udeležili projekta KORAKI ZA KORAKCE, kjer smo tudi sodelovali pri zbiranju starega 

papirja; 

− prav tako smo vse šolsko leto spoznavali pomene in ohranjanje čistih voda za vsa živa bitja, 

primerjali življenje in okolico čistih in umazanih voda, spoznavali, kaj lahko sami naredimo 

na področju ohranitve čistih voda, in se navajali na varčno uporabo vode; 

− na področju energije smo varčevali z elektriko (ugašanje luči, če niso potrebne) in se 

navajali, da se tudi peš lahko kam pride, ne pa samo z avtomobilom; 

− pripravili in izvedli več kulturnih programov za starejše občane, krajane, za organizacijo 

RK;  

− sodelovali pri zbiranju oblačil in igrač v okviru RK Skoke; 

− v okviru akcije PODARIMO ZVEZEK smo zbirali zvezke za otroke, ki jim jih starši težko 

kupijo, in vanje napisali posvetilo za te otroke; 
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− sodelovali v projektu PTICE MIRU, kjer smo izdelovali ptice iz odpadnega materiala in jih 

opremili z lepimi mislimi ter jih razdelili vaščanom po domovih; 

− se seznanili z delovanjem različnih humanitarnih organizacij;  

− v okviru posameznih predmetov smo namenili veliko časa zdravemu načinu življenja, zdravi 

uravnoteženi prehrani, kvalitetnem preživljanju prostega časa; 

− 1., 2. in 3. razred so obiskali ekokmetijo; 

− izvedli smo ekobralno značko, ki jo je opravilo 52  učencev na podružnici;  

− z izdelki smo sodelovali na sejmu ALTERMED. 

O izvajanju posameznih dejavnosti so bili starši seznanjeni na roditeljskih sestankih in pogovornih 

urah, preko pisnih obvestil ter preko spletnih strani šole ob objavi člankov o ekoprojektu. 

 

NOČNI BRALNI MARATON 

4.−5. 4. 2014 smo na naši šoli izvedli noč branja, pod imenom Potujem po svojem svetu, katere 

namen je bilo doživeti branje kot dogodek, razvijati veselje do branja, kreativnost ob in po branju 

ter seveda nagraditi pridne bralce naše šole. Presenečenje je bilo tudi skrivnostni gost, ki nas je 

obiskal ta večer. Letošnje noči branja so se udeležili tudi učenci iz OŠ Dušana Flisa Hoče z 

mentorico Jasno Bohnec. 

»Brezplačno vstopnico« za zanimiv dogodek v nočnih urah so si zagotovili učenci 6.−9. razreda, ki 

so prebrali že vse ali vsaj 3 (6., 7., 8., 9. r.) knjige za bralno značko v letošnjem šolskem letu. NOČ 

BRANJA smo pričeli v petek, 4. 4. 2014, ob 18. uri, in jo zaključili 5. 4. 2014 ob 10. uri. 

Vse dejavnosti (delavnica kreativnega pisanja, obisk skrivnostnega gosta, joga − tehnike  

sproščanja, čajnica, nočno branje, nočna avantura …) so potekale v prostorih šole, na športnem 

igrišču ob šoli in v gozdu. Prav tako smo prespali v šolskih učilnicah ter doživeli branje v nočnih 

urah. 

 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA  

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju 

izobraževanja in učenja v Sloveniji, ki ga usklajuje Andragoški center Slovenije v sodelovanju z 

drugimi ustanovami, skupinami in posamezniki po Sloveniji. Z njim osveščamo vseslovensko 

javnost na vseprisotnost in pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih 

posameznik v svojem življenju prevzema. S TVU prispevamo k uresničevanju slogana »Slovenija, 

učeča se dežela« ter pomagamo k uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju 

izobraževanja. Uradni termin TVU 2014 je bil od 12. do 18. maja 2014, razširjeni termin pa od 1. 

maja do 30. junija 2014.  

Tudi na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju smo v tem času izpeljali različne dejavnosti z 

možnostmi vseživljenjskega učenja. Program dejavnosti v Tednu vseživljenjskega učenja 2014: 

− predstavitev obrazne joge (Podružnična šola Dobrovce) – ponedeljek,  

12. 5. 2014 

− predstavitev obrazne joge (Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju) – torek, 13. 5. 

2014 

− Z glavo na zabavo -  sreda, 14. 5. 2014 

− delavnica: izdelajmo naravno milo -  četrtek, 15. 5. 2014 

− varna in odgovorna raba interneta in socialnih omrežij -  ponedeljek, 19. 5. 2014 

Vsakoletno sodelovanje naše šole v projektu TVU pomeni povezovanje učenja in razvoja z 

vseživljenjskim učenjem, kar je v skladu z vizijo naše šole. Vse dejavnosti pomenijo tudi utiranje 

poti k razumevanju in uresničevanju kulture vseživljenjskega učenja. Odprtost izvedenih dejavnosti 

za sokrajane in druge udeležence pa pomeni povezovanje z lokalnim in širšim vseslovenskim 

izobraževalnim prostorom. 

 

TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2013 

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali v Tednu globalnega učenja 2013, ki ga koordinira Sloga, 

slovenska platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. 
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Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in 

posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen dogodkov v Tednu vseživljenjskega učenja je 

spodbujati posameznike in skupnosti za angažiranje in delovanje na področju razreševanja skupnih 

izzivov človeštva (družbena nestrpnost, revščina, izključenost drugačnih, podnebne spremembe,  

komunikacija ...). Razvoj kakovostnejših odnosov omogoča tudi mediacija, ki se kot možnost 

reševanja sporov vedno bolj uveljavlja v svetu in tudi v Sloveniji.  

15. novembra 2013 so na naši šoli usposobljeni vrstniški mediatorji seznanili z mediacijo in 

vrstniško mediacijo učence 1., 2. in 5. razredov ter ob tem zaigrali skrajšan in poenostavljen proces 

vrstniške mediacije. S tem so učence seznanili z možnostjo izbire mediacije na šoli kot mirnega 

reševanja konfliktov med učenci. 

 

EVROPSKA VAS  −  SLOVAŠKA 

Čas trajanja projekta: vse šolsko leto. 

Število mentorjev na šoli: 12. 

Število otrok, ki jih je projekt dosegel: 180 učencev od 1. do 9. razreda.  

S pomočjo svetovnega spleta, knjig, enciklopedij, brošur, slovarjev, pravljic, risank, glasbe in 

drugega materiala smo raziskovali in spoznavali Slovaško. 

Izdelali smo plakate, zloženke, knjige, mape, brošure na področju zgodovine, glasbe, geografije, 

fizike, športa, znanosti, klasične glasbe … 

Pri izbirnem predmetu so učenci spoznavali kulinariko te države. Njihove specialitete so skuhali ali 

spekli, okusili ter podali svoje  mnenje o njihovi kuhinji. Slovaško hrano so primerjali s slovensko. 

S specialitetami so okrasili tudi stojnico na Trgu Leona Štuklja. Obiskovalcem so bile zelo všeč. 

Državo Slovaško so spoznavali  tudi učenci nižje stopnje v razredu in v OPB v obliki pravljic, iger, 

križank, likovnih izdelkov … Naredili so zastavice, sestavljanke, plakate, leporelo in lutke.     

Učenci II. In III. VIO so zbirali članke iz časopisov in iskali turistično ponudbo po spletu, brali so 

stare slovaške pravljice, ki so jih tudi ilustrirali, zapisali ter izdelali knjigo pravljic. Iskali so 

slovaške besede in jih poslušali preko prevajalnika, zapisali in pripravili slovarček. Pri TIT so 

izdelali škatlice, ki so jih polepili z znamenitostmi Slovaške. 

 

9. 5. 2014 smo sodelovali na zaključni prireditvi na trgu Leona Štuklja s stojnico o Slovaški. 

Pridružili so se nam sedmošolci, ki so imeli interdisciplinarni dan, in so spoznavali še druge države 

Evrope, ki so bile predstavljene na stojnicah. Dekleta so se pod vodstvom Nuše Vajs naučile 

slovaško romsko pesem Pleši, pleši, s katero so se predstavile na prireditvi. 

Za pogovorne ure v maju smo postavili stojnico in razstavo na temo Slovaška tudi na šoli.  

Vse to smo spremljali z digitalnim fotoaparatom in nekaj od tega objavili na šolski spletni strani. 

 

PROJEKT POSTOPNEGA UVAJANJA OBVEZNEGA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA     
Člani projektne skupine: 

- Milena Bambič, predsednica, učiteljica angleškega jezika 

- Ines Pečnik, učiteljica nemškega jezika, izvajalka projekta 

- Andreja Kolander, razredničarka 7. a, učiteljica športa 

- Leonida Gavez Šerbinek, razredničarka 7. b, učiteljica zgodovine 

- Nuša Vajs, razredničarka 7. c, učiteljica glasbe 

- Marija Kolarič, razredničarka 8. a, učiteljica slovenščine 

- Marjetka Breznik, razredničarka 8. b, učiteljica naravoslovja 

- Lilijana Zdunič, razredničarka 9. a, učiteljica matematike 

- Leandra Mernik, razredničarka 9. b, učiteljica kemije 

- Rosvita Ferčal, predsednica Sveta staršev 

V projekt postopnega uvajanja drugega tujega jezika na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju je 

bilo v šolskem letu 2013/2014 vključenih 58 otrok 7. razreda, 47 otrok  8. razreda in  48 otrok 9. 

razreda, skupaj 153 otrok III. VIO. 
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Vsi učenci so pozitivno zaključili šolsko leto. Delo v razredu je potekalo v skladu  z učnim načrtom, 

prilagojenim za izvajanje obveznega drugega tujega jezika in s pomočjo učbeniškega kompleta 

WIR 1, 2, 3. Pri učencih so se razvijale različne kompetence. Znanje se je sproti preverjalo.  

Delo je potekalo tudi v računalniški učilnici, kjer so učenci s  pomočjo interaktivnih vaj svoje 

znanje utrjevali, poglabljali in preverjali, hkrati pa se urili v slušnem razumevanju različnih besedil 

z vsakodnevno tematiko. Nemški jezik so učenci spoznali tudi preko družabnih iger in pesmic. 

Znanje učencev je bilo ocenjeno dvakrat pisno in dvakrat ustno. Pri učencih 9. razreda trikrat ustno, 

tretja ustna ocena je bila pridobljena na osnovi govornega nastopa. 

Velikokrat se je  z delom po  učnih postajah, na katerih so naloge na višji taksonomski ravni, utrdila 

usvojena snov. Delo je potekalo v skupinah, nismo pa pozabili na sodelovalno učenje, ki se je 

vključevalo  pri delu z učnimi postajami. 

Večina učencev se zaveda, da jim poznavanje tujih jezikov omogoča sporazumevanje z vrstniki,  

branje časopisov, knjig,  gledanje tujih televizijskih programov, obiskovanje spletnih strani v tem 

jeziku in obiskovanje dežel, kjer govorijo nemški jezik. Za  večino učencev je pouk zanimiv in  

podoben pouku  prvega tujega jezika, snov se obravnava njihovim sposobnostim primerno, domačih 

nalog in slovnice ni preveč,  večina se strinja, da je konverzacija pri pouku ustrezna.  

Učenci se strinjajo, da je znanje dveh tujih jezikov NEM in ANG potrebno in povečuje možnosti za 

zaposlitev, pri učenju drugega tujega jezika v večini nimajo težav, motivirani so za učenje tujega 

jezika, dobro se jim zdi, da imajo v šoli dva obvezna tuja jezika.  

Učenci so svoje znanje nemščine poglabljali na dvodnevni ekskurziji v Nemčijo – Berlin, v mesecu 

septembru.  Praktično so doživeli državo, kulturo in ljudi nemško govorečega področja. 

Učenci 9. razreda so tekmovali v znanju nemškega jezika na šolski ravni, kjer sta Zoya Tisaj in Jan 

Alojz Gačnik usvojila bronasto priznanje in  na državni ravni, kjer sta oba omenjena učenca usvojila 

srebrno priznanje. Prav tako so učenci 7. , 8. in 9. razreda tekmovali v nemški bralni znački »Epi 

Lesepreis«.  

Šolska predmetna skupina ugotavlja, da je zadovoljstvo učencev in njihovih staršev pravi 

pokazatelj, da delo opravljamo kvalitetno in v skladu z učnim načrtom za obvezni drugi tuji jezik. 

 

Projekt se v tem šolskem letu zaključuje. V naslednjem šolskem letu se bo izvajal samo še za 

učence 8. in 9. razreda, učenci 7. razreda pa bodo lahko obiskovali obvezni izbirni predmet ali 

neobvezni izbirni predmet.  

 

MIKLAVŽEVANJE 

Vodje projekta: Milena Kočevar, Sonja Feguš in Darja Majhenič 

Dejavnosti, ki so potekale v okviru projekta: 

− priprava učencev na prireditev (vključeni so bili učenci od 1. do 9. razreda), 

− dan odprtih vrat in ustvarjalne delavnice, 

− okrasitev šole, 

− priprava športne dvorane in scene za prireditev, 

− prireditev »Narobe svet«, 

− darilni bazar. 

Prireditev smo letos poimenovali »Narobe svet«. Nanjo so se učenci od prvega do devetega razreda 

pripravljali mesec dni.  

27. 11. 2013 smo ob dnevu odprtih vrat povabili v ustvarjalne delavnice starše, dedke in babice. V 

prijetnem vzdušju so z učenci in učitelji izdelovali različne izdelke za darilni bazar, ki so jih za 

nekaj časa shranili na police in v omare. 

Za okrasitev šole so poskrbeli učenci in učitelji. Iz papirja so izrezali drevesa in snežinke ter jih 

nalepili na okna.  

Športno dvorano so uredili hišnik, čistilke in informator, za napitke in okusne prigrizke pa so 

poskrbeli zaposleni v kuhinji. Sceno v športni dvorani so poleg organizatork pripravili gospod 

Albin Lorber in gospod Zvonko Trstenjak.  

3. decembra (dopoldne) je bila skupna vaja, na kateri so učenci predstavili svoje točke.  
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4. decembra smo ob 17. uri izvedli prireditev z naslovom »Narobe svet«, v kateri so  nastopajoči 

gledalce povabili v svet virtualnega, a še kako resničnega sveta, ki ga doživljamo ob napakah in 

vedno večji želji za popolnostjo in všečnostjo. Prireditev je uspela, saj so se nastopajoči in gledalci 

nasmejali ob humornih predstavitvah nastopajočih. 

Po končani prireditvi so se obiskovalci odpravili v avlo šole, kjer so jih ob obloženih stojnicah 

pričakali učenci in predstavniki miklavških društev: Glog, Aktiv kmečkih žena in čebelarji.  

Vsakdo je lahko našel kaj zase in za svoje prijatelje. Veseli smo, da je bila ponudba na darilnem 

bazarju obiskovalcem všeč. Zbrana sredstva (prostovoljne prispevke) smo dali v Šolski sklad za 

pomoč socialno ogroženim učencem in za nakup sodobnih didaktičnih sredstev. 

 

 

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI – PODRUŽNICA DOBROVCE 
Učenci podružnice Dobrovce so sodelovali v mednarodnem projektu Slovenske Karitas »Tek 

podnebne solidarnosti« v mesecu oktobru in maju.  

Cilj projekta  je ozaveščanje o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki. S 

svojimi pretečenimi kilometri smo pomagali graditi Krog solidarnosti okoli planeta Zemlje. 

Ogledali smo si film iz Zambije o globalnih posledicah podnebnih sprememb, film o dečku Nangiru 

iz Kenije, foto zgodbe o deklici Roseni iz Zambije, animirano‐dokumentarni film »Prihodnost je v 

naših rokah«, dramsko igro »Popotovanje štrka Simona« in posejali sončnice pred šolo. 

 

POZDRAV PTIC MIRU  
Čas trajanja projekta: vse šolsko leto. 

Število udeležencev: vsi učenci od 1. do 9. razreda. 

Namen: ozaveščanje učencev in ljudi v okolju o pomenu miru v medsebojnih odnosih doma in po 

svetu. 

Cilji: 

− razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in kulturnega dialoga, 

− aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja, 

− vzpodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.  

 

Slogan projekta je bil »Sodeluj in spremeni«. Osrednja tema v tem šolskem letu je bila  "Širimo 

pozitivno energijo - razmišljali bomo o tem, kaj lahko storim jaz". 

Osrednji dogodek se je odvijal v petek, 20. 9. 2013.  V dopoldanskem času smo imeli različne 

ustvarjalne delavnice. Izhodišče ustvarjanja so bile različne pravljice. Pravljici sta sledila pogovor 

in poustvarjanje. Nekateri učenci so misli o miru ponesli tudi po kraju (nastale izdelke so dajali v 

poštne nabiralnike krajanov). Dopoldan smo zaključili s kulturno prireditvijo, posadili drevo v 

drevored miru ter se udeležili teka podnebne solidarnosti. 

Nekatere izdelke (ptičke na palici) smo podarili prvošolcem ob sprejemu v šolsko skupnost v 

mesecu oktobru, njihovim staršem in varovancem Doma Danice Vogrinec Tabor. 

 

ČAS JE ZA SPREMEMBE 
V letošnjem šolskem letu smo šolski projekt Čas je za spremembe izvajali v 5. a, 5. b in 5. c-

razredu. Za izvajanje projekta v 5. razredu smo se odločili zaradi združitve četrtih razredov v tri 

pete. V generacijo 5. razredov je vključenih veliko različnih, vedenjsko ter učno zahtevnejših 

učencev.  

Aktivnosti smo izvajali v času pouka. Učenci so hkrati z ustvarjalnim delom najprej razmišljali o 

sebi, nato spoznavali sošolce v svojem razredu in se z različnimi socialnimi igrami povezovali med 

seboj. Učili so se tudi načinov medsebojnega komuniciranja in ravnanja. Razmišljali so o 

podobnostih in različnostih med seboj ter o strpnosti do tistih, ki so drugačni.  

Delo je potekalo s celotnim razredom, v skupinah in individualno – glede na načrtovano aktivnost. 

Po izvedenih aktivnostih je potekal pogovor z učenci. Skupaj smo oblikovali sporočilo, ki se je 

učencem vtisnilo v spomin in pomagalo spoznavati sebe in druge ter načine medsebojnega 
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komuniciranja, ravnanja in sprejemanja drugačnosti. Cilj projekta je bilo učenje psihosocialnih 

spretnosti: zaupanje, sodelovanje, učenje razumevanja socialne situacije in izbiranje načinov 

primernega vedenja med vrstniki. 

 

PROJEKT »ČUTIM EVROPO«  
Projekt »Čutim Evropo: učenje  evropskih vsebin v podeželskem okolju« (ang. I Feel Europe: 

Teaching Europe in Rural Areas) poteka pod vodstvom  Centra za politološke raziskave na Fakulteti 

za družbene  vede  Univerze v Ljubljani, v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom. 

Projekt je del programa Vseživljenjsko učenje, podprogram Jean Monnet, informacijske in 

raziskovalne aktivnosti za »učenje EU v šoli«.  

V projektu je  na OŠ Miklavž na Dravskem polju sodelovalo 70  učencev in 5 učiteljic. 

Učenci so sodelovali s svojimi izdelki: izdelali so maskote evropskih športnih prvenstev, risali 

risbice na temo »Kako s Tomom ustvariti boljše okolje?«, risali stripe na temo vsebine Lisbonske 

pogodbe in izdelali našo maskoto evropskega prvenstva v košarki »Lipkota«, vse to so v okviru tega 

projekta  ustvarili učenci I.VIO, oddelka OPB na Miklavžu in Podružnici Dobrovce, pod 

mentorstvom učiteljic Karine Ladinek, Marije Petko in Ane Koritnik. Učenci II. VIO so pod 

mentorstvom učiteljice Janje Draškovič literarno ustvarjali na temo projekta.  

V okviru projekta sva se učiteljici Janja Draškovič in Ines Pečnik udeležili seminarja v Ljubljani, 

kjer so nas podrobneje seznanili s potekom projekta. 

Šest učencev III.VIO se je v mesecu aprilu udeležilo »EU vikenda« v Kranjski Gori, kjer so 

izvajalci programa pripravili delavnice. Učenci sodelujočih šol iz Slovenije in Hrvaške so se v treh 

dneh druženja spoznali, sodelovali v raznih delavnicah, risali stripe, izdelali maskote EU, sodelovali 

v EU kvizu in raziskovali Kranjsko Goro z okolico. 

Cilj projekta je na zanimiv in inovativen način spoznati EU ter jo približati svojemu lokalnemu 

okolju. Poseben poudarek je namenjen poglobitvi znanja ter krepitvi pozitivnih stališč o EU.  

Aktivnosti v okviru projekta sofinancira EU v okviru programa Vseživljenjsko učenje Jean Monnet.  

Projekt se je zaključil s prireditvijo v Zagrebu in v Ljubljani. Obeh zaključnih prireditev so se 

udeležili nekateri sodelujoči učenci v projektu.  

 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

Projekt  »Rastem s knjigo«  − slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu − skupaj  

pripravljajo  Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  in Zveza 

splošnih knjižnic. Učenci sedmih razredov so v mesecu oktobru obiskali Pionirsko knjižnico 

Maribor – enota Nova vas, kjer sta jim knjižničarja predstavila delovanje splošne Mariborske 

knjižnice. 

Cilji projekta so: 

− dvig ravni bralne kulture (povečati število bralcev kakovostne literature na vseh starostnih 

stopnjah); 

− na čim bolj zanimiv način predstaviti splošno knjižnico in učence spodbuditi za samostojno 

obiskovanje knjižnice, sposojanje knjig ter sodelovanje v različnih dejavnostih, ki jih 

knjižnice ponujajo tej starostni skupini; 

− predstaviti pomen branja kot vir informacij in znanj ter kot zabavo in užitek; 

− spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi knjižnicami in šolami; 

− promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinskega leposlovja in 

− ustvariti pozitivni odnos do branja in knjige. 

Tako učenci kot učitelji smo bili zadovoljni z izvedbo programa v knjižnici Nova vas. Učenci so ob 

splošni predstavitvi knjižnice utrdili in poglobili svoje znanje, da je knjižnica informacijsko 

izobraževalni prostor, kjer si lahko izposojajo različna gradiva, ogledajo razstave in prireditve, 

izmenjajo svoja mnenja o prebrani literaturi, kritično ovrednotijo informacije, se sprostijo in berejo.  

Ob zaključku obiska je vsak učenec prejel knjigo slovenskega pisatelja Vinka Möderndorferja z 

naslovom Kot v filmu. Za popestritev smo si za zaključek obiska ogledali avdio-video posnetek, ki 
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se navezuje na knjigo, ki so jo prejeli. Projekt je podpora k razvoju bralne kulture in bralne 

pismenosti na različnih starostnih stopnjah. 

 

ZDRAVA ŠOLA  

Projekt Slovenska mreža zdravih šol je na naši šoli zaživel na vseh stopnjah in na vseh področjih. V 

projekt so vključeni vsi učenci, učitelji in ostali delavci šole, zdravstveno osebje in predstavniki 

staršev. V program smo zajeli različne starostne skupine za različne naloge. 

Dnevi dejavnosti so bili načrtovani z upoštevanjem ciljev Zdrave šole. Izvedli smo aktivne dneve 

pod naslovom Zdravo življenje, Mladi in družba, aktivno sodelovali v preventivnih aktivnostih na 

temo Brez alkohola. V času pouka so vsi učenci izvajali »minuto za zdravje«, kadar je to bilo 

potrebno. Pri izbirnih predmetih s področja športa so bili učenci množično vključeni in tako 

poskrbeli za zdravje in dobro počutje s telesno aktivnostjo. 

Na šoli uspešno deluje skupina usposobljenih učencev – mediatorjev, ki izvaja vrstniško mediacijo. 

Učenci so z delom in uspehom mediacije zadovoljni.  Tudi na razrednih urah so bili seznanjeni z 

različnimi konfliktnimi situacijami in načini reševanja takih situacij. 

Za prometno varnost redno skrbimo in se povezujemo s prometno policijo, ki sodeluje pri 

opravljanju  kolesarskega izpita, za učence 5. razreda.  

S skrbno izdelanimi jedilniki poskrbimo, da se učenci v šoli zdravo prehranjujejo. Na voljo jim je 

vedno sadje in voda iz pitnika in avtomata.  

Skrb za čiste zobe je stalnica našega programa. Kontrolo sta izvajali zdravstveni delavki in vodili 

evidenco umivanja zob.  

V okviru projekta Ekošola ločeno zbiramo papir, embalažo in organske odpadke. Letos smo v 

okviru projekta »Koraki za korakce« zbirali odpadni papir za našo gibalnico. Zbiramo tudi baterije 

in odpadne kartuše - od meseca februarja za SLOVENSKO DRUŠTVO STARŠEV OTROK Z 

RAKOM. V okviru dni dejavnosti smo očistili okolico šole. 

Nadarjeni učenci so na taboru izvedli različne delavnice in nadgradili svoje znanje. Skozi vse leto 

so potekale delavnice za nadarjene učence, obiskali so kulturne prireditve, muzej NOB, razstave. 

Sodelovali so na Festivalu prostovoljstva in festivalu Igraj se z mano ter na različnih natečajih. 

Učenci so lepšali dneve varovancem Doma starostnikov Danice Vogrinec-Tabor ter ure čakanja na 

zdravstveno oskrbo v UKC Maribor in ZD Miklavž s svojimi izdelki, risbicami, čestitkami, 

pozdravi, lepimi mislimi in željami. Obiskali  so tudi Dom starejših Tezno. Sodelovali smo v 

dobrodelni akciji, pod pokroviteljstvom Nivee, sodelujemo v akciji Pokloni zvezek.  

Naloge smo uspešno izvedli in bomo nadaljevali z njihovim izvajanjem. Nekatere bomo nadgradili 

in razširili. Za razvijanje spretnosti in veščin, ki so potrebne za samostojno odraslo življenje, je 

potrebno veliko odgovornosti do svojih dejanj, zaupanja in spoštovanja. Pri učencih sta opazna 

zavzetost in zavedanje za zdravo življenje. Trenutni trendi kažejo, da moramo otroke že od malih 

nog navajati in seznanjati z zdravim načinom življenja, polnim dobrih in zdravih odnosov, saj bomo 

le tako ozavestili generacije in jim dali dobro popotnico za prihodnost. 

Oblikovali smo oglasno desko in na šolski spletni strani objavili nasvete za varne počitnice, s 

poudarkom na varnem gibanju, nevarni izpostavljenosti soncu, zdravi prehrani z dovolj tekočine in 

upoštevanju varnosti v času počitnic. 

 

PROJEKT POLICIST LEON SVETUJE 
Vsi učenci 5. razredov so bili vključeni v republiški projekt Policist Leon svetuje.  

Nosilka projekta je Generalna policijska uprava, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske 

postaje in vodje policijskih okolišev v sodelovanju z osnovnimi šolami.  

Projekt otroke seznanja o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, ter jim 

svetuje o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju. Predvsem pa jih želi na ta 

način vzpodbuditi k pravilnem obnašanju, tako v prometu kot tudi drugje. Varnost otrok je namreč 

za vsako družbo izjemno pomembna. Naloga staršev oz. skrbnikov je pravočasno seznaniti otroke o 

možnih nevarnostih v vsakdanjem življenju in o pravilnem ravnanju. Pri oblikovanju vedenja otrok 
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imajo starši najpomembnejšo vlogo, za njihovo varnost pa poleg njih in učiteljev skrbijo tudi 

policisti. 

V projektu Policist Leon svetuje so obravnavane vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov: 

 promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),  

 pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),  

 nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...),  

 kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in  

 kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...).  

 

Učenci so dobili brezplačni delovni zvezek z omenjenimi varnostnimi vsebinami, ki jim na zanimiv 

način predstavlja različne nevarnosti, saj vsebuje poučne zgodbice in nasvete za ravnanje ob 

vandalizmu, različnih oblikah nasilja, pri srečevanju s prepovedanimi drogami in uporabi 

pirotehnike, za varovanje premoženja, varnost v prometu, ob športnih aktivnostih.  

Vodja policijskega okoliša g. Borut Horvat je za učence vsakega oddelka 5. razreda pripravil po pet 

predavanj. Učenci so aktivno sodelovali, saj so bila predavanja zanimiva, vezana na vsakdanje 

dogodke in načine reševanja aktualne problematike iz okolja. 
Projekt smo zaključili s svečano podelitvijo kolesarskih izkaznic za opravljen kolesarski izpit. SPV 

Občine Miklavž na Dravskem polju je ob tej priložnosti nagradil vse učence s kolesarskimi čeladami, 

kar dodatno spodbuja k ozaveščanju pomena varnosti med mladimi. 

 

PROSLAVE IN PRIREDITVE 

 

DAN SPOMINA NA MRTVE 

25. 10. 2013 smo se spomnili žrtev druge svetovne vojne. Spomin na junaštvo in mučeniško smrt 

ljudi je še vedno živ in vsako leto, vsa ta leta po koncu druge svetovne vojne zbere ljudi na tej 

svečanosti. Prav je, da se poklonimo njihovemu spominu. Njihovo junaštvo in tveganje v 

oboroženem boju z mnogo močnejšim okupatorjem nas navdajata z občudovanjem. Njihova vera v 

zmago nad silami zla, ki so povzročile drugo svetovno vojno, je vir navdiha za nove generacije. 

Prireditve ob dnevu spomina na mrtve so se udeležili tudi predstavniki Zveze združenj borcev, 

predstavniki OŠ Radeče in občani. Prireditev se je odvijala pri spomeniku padlim borcem pred OŠ 

Miklavž na Dravskem polju. Program prireditve je povezovala učenka OŠ Miklavž na Dravskem 

polju, učenci so deklamirali pesmi, nastopil je mladinski pevski zbor OŠ Miklavž na Dravskem 

polju, s svojim kulturnim programom so se predstavili tudi učenci OŠ Radeče. 

 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Prireditev ob dnevu samostojnosti se je odvijala 23. 12. 2013 v telovadnici Osnovne šole Miklavž 

na Dravskem polju. Program smo po himni začeli z verzi Toneta Pavčka: Ko hodiš, pojdi zmeraj do 

konca, saj je tudi to bilo vodilo Slovencem, da smo lahko uresničili željo po samostojni državi. 

Nastopili so učenci z recitalom pesmi Nika Grafenauerja, na klavirju pa jih je spremljala Tonka 

Masič. Sledila je igra, s katero so učenci želeli opomniti na pomen tega slovenskega državnega 

praznika, prav tako pa so v okviru igre učenci od 1. do 9. razreda povedali svoja razumevanja o 

samostojnosti. Učenci so skozi igro, v kateri so se pogovarjali o praznikih, občinstvu razložili 

pomen pojmov samostojnost in enotnost. Odigrana igra je učencem približala znanje o 26. 

decembru, dnevu samostojnosti in enotnosti. To je praznik spomina na usodne odločitve, ki so 

omogočile nastanek slovenske države. Na ta dan se še s posebno hvaležnostjo spominjamo 

prispevka vseh tistih, ki so za našo samostojnost tvegali, nekateri pa tudi žrtvovali svoja življenja ali 

svoje zdravje.  
 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

Slovenski kulturni praznik smo obeležili 7. 2. 2014 s proslavo, ki se je odvijala v športni dvorani 

Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju. Slovenska kultura in poezija sta spremljali vse 

najpomembnejše trenutke v zgodovini razvoja slovenskega naroda, zato so udeleženci prisluhnili 
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izboru izbrane poezije slovenskih pesnikov na temo ljubezni. Na proslavi so se s svojimi točkami 

predstavili tudi učenci 6. razredov, ki so imeli ta dan interdisciplinarni dan na temo Ljudsko izročilo 

skozi oči otroka, saj tudi ljudsko izročilo predstavlja pomemben del slovenske kulture.  

 

DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 
Dan državnosti in zaključek šolskega leta smo obeležili v torek, 24. 6. 2014, s proslavo, ki se je 

odvijala v športni dvorani Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju. Prvi del proslave je bil 

namenjen obeleženju dneva državnosti. Nastopila sta učenca z deklamacijo pesmi Ljubi kruhek in 

Slovenija, od kod lepote tvoje, ki jo je zapel učenec iz 6. razreda. Drugi del je bil namenjen 

zaključku šolskega leta, ki so ga popestrili otroški in mladinski pevski zbor s tremi pesmimi, kratko 

igro in igranjem na harmoniko, s katero se je proslava tudi končala. 
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SODELOVALI SMO NA ŠTEVILNIH NATEČAJIH 

 

RAZPISNIK 

NATEČAJA 
TEMA NATEČAJA 

VRSTA 

NATEČAJA 

(likovni, 

literarni ...) 

ROK ZA ODDAJO 

PRIMERNO ZA 

RAZRED (sodelujoči 

razredi) 

Elan, d. o. o. Oblikuj svojo smučko likovni 1. 12.2013 vsi učenci 

PGD Miklavž Kipec gasilcev likovni oktober 2013 1.−3. razreda 

Nakupovalno središče 

Europark 

 

Smrkci 

likovni september 2013 OPBD1, OPBD2, 

OPBD3 

Maja Rožman  

Zavod Zaupanje / 

Čarobni dan 

Jaz, kuhar ustvarjalni november 2013 OPBD1 

Dječje carstvo, 

Banjaluka 

 8. mednarodni 

natečaj otroške 

poezije 

januar, 2014 3. c 

Ministrstvo za obrambo, 

Uprava RS za zaščito in 

reševanje 

Naravne in druge 

nesreče − VODA! Kaj 

storiti, da nesreče ne bo 

likovni februar, 2014 1. b, 1. c 
OPBD1, 2. a 

Zavod za usposabljanje 

Janeza Levca, Društvo 

za kulturo 

Igraj se z mano  likovni 29. 11. 2013 1. b, 1. c, 2. c, 3. r.,    2. 

a, 2.b, OPB3, OPBD1, 

5. r. 

Smar-team Z domišljijo na potep literarni januar 2014 1. c, 2. c, OPB, 2. b, 

D1, OPBD2 , 7. r.,     8. 

r. 

Mestna občina Maribor 

 

Vpliv zvoka na naše 

počutje 

likovni april 2014 OPB3, OPBk1, OPB2 

Pokrajinski muzej 

Maribor 

Naj živi mir likovni 14. 5. 2014 9. r., OPB2, OPB3, 

OPBk1 

Kulturno društvo 

Vilenica Sežana 

14. Mlada Vilenica literarni 23. 4. 2014 6. razred 

Podjetje Biersdorf d.o.o. Nivea  likovni 13.2.2014 1.-5. r., 

OPB1,OPB2,OPBk1, 

OPBD1, OPB3 

Srednja ekonomska šola 

Maribor 

"Ni nam vseeno" likovni februar 2014 1.-9. r., OPBD1 

Festival za tretje 

življenjsko obdobje 

Medsebojna pomoč v 

šoli in doma 

likovni april 2014 OPBD1 

Mestna občina Slovenj 

Gradec 

Zdravo živim, se od 

dedkov in babic učim 

likovni junij 2014 OPBD1 

 

Rdeči križ Otroci pomagajo 

otrokom 

likovni junij 2014 1. c 

Športni program Mali 

sonček 

Mali sončki se igrajo z 

žogo 

likovni januar 2014 1. c 

Občina Črna na 

Koroškem 

Gradovi Kralja 

Matjaža 

likovni december 2013 1. c 

Občina Miklavž na 

Dravskem polju 

Odpadki likovni oktober 2013 1. - 9. r. 
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3 UDELEŽBE IN USPEHI NAŠIH UČENCEV NA TEKMOVANJIH 

V ŠOLSKEM LETU 2013/14 
 

 BRONASTO SREBRNO ZLATO DIAMANTNO PRIZNANJE ZA 

SODELOVANJE 

MATEMATIKA – 
VEGOVO 
PRIZNANJE 

81 1 / /  

RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA 

8 2 / /  

LOGIKA 66 1 1 /  

FIZIKA – 
ŠTEFANOVO 
PRIZNANJE 

FIZIKA - 
raziskovalna 
naloga 

OD BELE 
SVETLOBE DO 
MAVRICE 

FIZIKA - Bistvo 
očem skrito, srcu 
odkrito 

5 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

zlata diploma 
na področnem 
srečanju 

bronasto, 
državno, priznanje 
za 8. mesto 

 

 

 

 

 

naj avtorica 

 

ASTRONOMIJA 6 / / /  

SLOVENŠČINA – 
CANKARJEVO 
PRIZNANJE 

36 1 / /  

ANGLEŠKI JEZIK – 
8. RAZRED 

4 1 / /  

ANGLEŠKI JEZIK – 
9. RAZRED 

6 1 / /  

NEMŠKI JEZIK – 9. 
RAZRED 

2 2 / /  

BIOLOGIJA - 
PROTEUSOVO 
PRIZNANJE 

1 / / /  

KEMIJA – 

PREGLOVO 

PRIZNANJE 

1 / / /  

ZGODOVINA 6 1 / /  

GEOGRAFIJA 5 / / /  

VESELA ŠOLA  18 / /  

ZGODOVINSKI 
KVIZ 

3 / / /  

NEMŠKA  BRALNA 
ZNAČKA  

/ 20 53 /  
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Športna tekmovanja 

 

SMUČANJE PODROČNO TEKMOVANJE 

KOŠARKA -  
STAREJŠI DEČKI 1999 IN 
MLAJŠI                          

OBČINSKO PRVENSTVO    - 1. mesto 
PODROČNO PRVENSTVO  - 3. mesto 
DRŽAVNO PRVENSTVO :       ¼ FINALE   -  2. mesto 
                                                   ½ FINALE    - 1. mesto 
                                                   FINALE DIVIZIJE VZHOD  -  3. mesto  

KOŠARKA – 
MLAJŠI DEČKI 2001 IN 
MLAJŠI 

OBČINSKO PRVENSTVO    - 1. mesto 
PODROČNO PRVENSTVO  - 1. mesto 
DRŽAVNO PRVENSTVO :       ¼ FINALE  -  1. mesto 
                                                   ½ FINALE  -  2. mesto                                                    

ODBOJKA  PODROČNO - STAREJŠE DEKLICE - 4. mesto 

NOGOMET –  
STAREJŠI DEČKI 1999 IN 
MLAJŠI 

OBČINSKO PRVENSTVO    -  2. mesto 
PODROČNO PRVENSTVO  -  2. mesto 
DRŽAVNO PRVENSTVO :      ¼ FINALE  3. mesto 

NOGOMET –  
MLAJŠI DEČKI 2001 IN 
MLAJŠI 

OBČINSKO PRVENSTVO    -   1. mesto 
PODROČNO PRVENSTVO  -   1. mesto 

ATLETSKA OLIMPIJADA   PODROČNO TEKMOVANJE    ( 1. mesto Tjan SENTIČ v skoku v višino) 

LOKOSTRELSTVO Sergej PODKRAJŠEK  :  - 2. mesto DRŽAVNO -- EKIPNO TEKMOVANJE 
  - 8. mesto DRŽAVNO -- POSAMIČNO   

MALA ODBOJKA  OBMARIBORSKO IN PODROČNO TEKMOVANJE - MLAJŠE DEKLICE - 4. 
mesto 

STRELJANJE Z ZRAČNO 
PUŠKO 

PODROČNO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE - MLAJŠE DEKLICE 

OTROŠKA VARNOSTNA 
OLIMPIJADA 

PODROČNO TEKMOVANJE  

 

Težko je soditi, kateri dosežek je največji, najboljši. Vsak dosežek je osebnostna rast vsakega 

posameznika, tako mentorja kot učenca, in pripomore k ugledu šole kot celote. Treba je povedati, 

da smo bili izbrani za najkulturno šolo leta 2013. Ta naziv (najkulturna šola) bomo lahko 

uporabljali od 2013 do 2016. 
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4 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH IN OSTALIH 
DELAVCEV 
 

Šolsko leto 2013/2014 smo pričeli z dvodnevnim izobraževanjem v mesecu avgustu v CŠOD 

Breženka, in sicer z načrtovanjem vzgojno-izobraževalnega dela in dela z nadarjenimi učenci v 

tekočem šolskem letu. Nadaljevali smo z motivacijskim srečanjem preko PSOŠ v SNG Maribor z 

gledališko igro Srce, ki so jo pripravili člani društva Sonček.  

Vse šolsko leto je potekalo izobraževanje v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo – enota Maribor, 

kot projekt bralno-učnih strategij in dela z nadarjenimi učenci pri pouku.  

 

Strokovni delavci so se udeležili naslednjih izobraževanj:  

 

Izobraževanje Izvajalec Čas in kraj izvedbe Trajanje 

Načrtovanje VIZ dela in delo 

z nadarjenimi učenci pri 

pouku 

ravnateljica, svetovalne 

delavke, TIM za nadarjene 

22. in 23. 8. 2013, 

CŠOD Breženka 

2 dni 

Motivacijsko srečanje ob 

začetku šolskega leta 
PSOŠ 

30. 8. 2013, SNG – 

gledališka predstava 

Sončka 

 

Študijske skupine po 

predmetnih področjih 
ZRSŠ enota Maribor 

september 2013 – 

junij 2014 

 

Tematske konference 

MIZŠ, svetovalci ZRSŠ, 

Svetovalni center za otroke in 

mladostnike, 

september 2013 – 

junij 2014 

 

Spodbujanje odgovornosti in 

samostojnosti pri učenju 
Alenka Sršen Fras 8. 10. 2013 

 

Sodobne metode in oblike 

poučevanja za spodbujanje 

ustvarjalnosti in inovativnosti 

dr. Sonja Sentočnik 28. 10. 2013 9.0016.00 

Bralne učne strategije ZRSŠ, dr. Milena Kerndl 19. 11. 2013 16.0018.30 

IKT – Microsoft Excell, 

skupno urejanje dokumentov 

Marjan Veček in Matjaž 

Žuran, Spletna učilnica za e-

izobraževanje 

vse šolsko leto 

 

Prvi starševski večer - Vzgoja 

za odgovorno vedenje otrok 
dr. Zdenka Zalokar Divjak 12. 11. 2013 16.30–17.30 

Drugi starševski večer - Kako 

ravnati ob apatiji in dolgčasu 

današnjih otrok 

dr. Zdenka Zalokar Divjak 12. 3. 2014 16.30– 17.30 

Dvojno izjemni učenci ZRSŠ, Biserka Lep 17. 2. 2014 
16.00 

17.00 

Strategije kritičnega mišljenja ZRSŠ, dr. Milena Kerndl 20. 5. 2014 16.1518.45 

 

Poročilo o izobraževanju za preteklo šolsko leto je priloga zaključnega poročila.  

 

V šolskem letu 2013/2014 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport redno nakazovalo 

sredstva za izobraževanje. V času od julija 2013 in do junija 2014 smo porabili za izobraževanje 

zaposlenih 9.827,70 €.  
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5 REALIZACIJA PREDMETNIKOV IN UČNIH NAČRTOV 
 

Učitelji v svojih poročilih navajajo, da je bil letošnji delovni načrt po posameznih oddelkih in 

posameznih predmetih realiziran. V šolskem letu 2013/2014 so učitelji opravili pedagoško 

primopredajo oz. analizo znanj, in sicer: s kakšnim znanjem so učenci zaključili I. in II. VIO, s 

kakšnim znanjem prehajajo iz 5. v 6. razred in s kakšnim znanjem devetošolci zapuščajo našo šolo. 

Vsi strokovni delavci so opravili analizo vseživljenjskih znanj in samoevalvacijo vzgojno-

izobraževalnih ciljev, kar je izjemnega pomena za načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu. 

Šolski koledar je bil v celoti realiziran. Opravljenih je bilo 190 dni pouka (od 1. r. do 8. r.) oz. 189 

dni pouka v razredih, v katerih so imeli zdravniški pregled. V 9. r. je bilo 183 dni pouka. Prav tako 

so bili realizirani vsi športni, naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi ter interdisciplinarne 

ekskurzije oz. dnevi. 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – I. VIO  

 

Predmet 
Planirane 

ure 

 1. a,  
realizacija Planirane 

ure 

1. b,  
realizacija Planirane 

ure 

1. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 210 210 100 210 210 100 210 210 100 

 

MAT 140 140 100 140 140 100 140 140 100 

LUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

GUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

SPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

ŠPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

SKUPAJ 700 700 100 700 700 700 700 700 100 100 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

 2. a,  
realizacija Planirane 

ure 

2. b,  
realizacija Planirane 

ure 

2. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 245 245 100 245 245 100 245 245 100 

 

MAT 140 140 100 140 140 100 140 140 100 

LUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

GUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

SPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

ŠPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

SKUPAJ 735 735 100 735 735 100 735 735 100 100 
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Predmet 
Planirane 

ure 

 3. a,  
realizacija Planirane 

ure 

3. b,  
realizacija Planirane 

ure 

3. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 245 245 100 245 245 100 245 245 100 

 

MAT 175 175 100 175 177 101,14 175 175 100 

LUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

GUM 70 70 100 70 70 100 70 71 101,43 

SPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

ŠPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

SKUPAJ 770 770 100 770 772 100,2 770 771 100,2 100,13 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – II. VIO 

Predmet 
Planirane 

ure 

4. a,  
realizacija Planirane 

ure 

4. b,  
realizacija Planirane 

ure 

4. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 175 173 98,86 175 175 100 175 174 99.4 

 

MAT 175 173 98,86 175 175 100 175 175 100 

TJA 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

LUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

GUM 52,5 53 100,95 52,5 53 100,9 52.5 52 99 

DRU 70 71 101,43 70 71 101,4 70 69 98.5 

NIT 105 106 100,95 105 105 100 105 105 100 

ŠPO 105 105 100 105 100 100 105 105 100 

RUR 17,5 17 97,14 17,5 18 102 17,5 18 102 

SKUPAJ 840 838 99,76 840 837 100,48 787,5 838 100,67 100,3 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

5. a,  
realizacija Planirane 

ure 

5. b,  
realizacija Planirane 

ure 

5. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 175 176 100,5 175 177 101 175 176 100,57 

 

MAT 140 140 100 140 140 100 140 140 100 

TJA 105 103 98,1 105 106 10,9 105 103 98 

LUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

GUM 52,5 53 100,95 52,5 51 96% 52,5 51 96% 

DRU 105 105 100 105 105 100 105 106 100,95 

NIT 105 105 100 105 106 100,9 105 105 100 

GOS 35 35 100 35 35 100 35 36 102,86 

ŠPO 105 105 100 105 105 100 105 106 100,95 

SKUPAJ 892,5 892 99,95 892,5 895 99,87 892,5 891 99,76 99,86 
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Predmet 
Planirane 

ure 

6. a,  
realizacija Planirane 

ure 

6. b,  
realizacija Planirane 

ure 

6. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 175 172 98 175 171 97,7 175 176 100,5 

 

MAT 140 139 99 140 141 101 140 139 99 

TJA 140 139 99 140 141 101 140 140 100 

LUM 35 36 102,8 35 36 102,8 35 36 102,8 

GUM 35 35 100 35 36 102 35 34 97 

ZGO 35 35 100 35 35 100 35 37 105 

GEO 35 35 100 35 36 102,8 35 36 102,8 

NAR 70 70 100 70 68 97 70 68 97 

    TIT 1 70 70 100 70 68 97,14 70 68 97,14 

TIT 2 70 70 100 70 73 104,3 70 69 98,57 

GOS 52,5 53 100,9 52,5 54 102,8 52,5 53 100,9 

ŠPO 105 103 98,1 105 105 100 105 104 99,0 

SKUPAJ 962,5 957 99,8 962,5 964 100,7 962,5 960 99,96 100,15 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – III. VIO 

Predmet 
Planirane 

ure 

7. a,  
realizacija Planirane 

ure 

7. b,  
realizacija Planirane 

ure 

7. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 140 136 97,1 140 142 101,4 140 138 98 

 

MAT 140 134 95,7 140 138 98,6 140 139 99 

TJA 141 140 101 140 142 101,5 140 140 100 

LUM 35 33 94,3 35 33 94,3 35 35 100 

GUM 35 35 100 35 35 100 35 35 100 

GEO 70 74 105 70 72 102,8 70 71 101 

ZGO 70 73 104 70 69 98 70 71 101 

DKE 35 37 106 35 38 109 35 36 102 

NAR 105 102 97 105 102 97 105 105 100 

TIT 35 35 100 35 35 100 35 35 100 

ŠPO 70 69 98,5 70 69 98,5 70 70 100 

NE 2 70 70 100 70 69 98 70 69 98 

SKUPAJ 946 938 99,88 945 944 99,9 945 944 99,92 99,9 
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Predmet 
Planirane 

ure 

8. a,  
realizacija Planirane 

ure 

8. b,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % % 

SLJ 122,5 124 101,2 122,5 124 101,2 

 

MAT 140 139 99 140 139 99 

TJA 105 103 98 105 103 98 

LUM 35 37 105,7 35 35 100 

GUM 35 35 100 35 34 97 

GEO 53 51 96 53 55 103,7 

ZGO 70 69 98 70 69 98 

FIZ 70 69 98 70 70 100 

KEM 70 73 104 70 68 97 

BIO 52 53 102 52 53 102 

ŠPO 70 67 95,7 70 70 100 

DKE 35 34 97 35 34 97 

TIT 35 37 105,7 35 36 102,8 

NE 2 70 69 98 70 70 100 

SKUPAJ 962,5 960 99,9 962,5 960 99,7 99,8 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

9. a,  
realizacija Planirane 

ure 

9. b,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % % 

SLJ 144 153 106,3 144 153 106,3 

 

MAT 128 131 102 128 131 102 

TJA 96 95 99 96 95 99 

LUM 32 34 106,2 32 33 103,1 

GUM 32 33 103 32 32 100 

GEO 64 69 107 64 65 101 

ZGO 64 67 104 64 69 107 

FIZ 64 66 103 64 68 106 

KEM 64 66 103 64 68 106 

BIO 64 68 106 64 65 101 

ŠPO 64 65 101,6 64 63 98,4 

NE 2 64 63 98 64 66 103 

SKUPAJ 880 910 103,3 880 908 102,7 103 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – SKUPAJ 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Realizacija 100 100 100,13 100,3 99,86 100,15 99,9 99,8 103 

SKUPAJ 100,35 
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6 POGOJI ZA URESNIČEVANJE VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

Prostorski pogoji: 

 

− 22 učilnic (20 velikih in 2 mali) 

− 13 kabinetov 

− 1 zbornica 

− 1 zbornica za razredno stopnjo 

− prirejena učilnica za gospodinjstvo 

− delavnica za tehnični pouk 

− knjižnica 

− računalniška učilnica 

− športna dvorana – v njej so štiri vadbene enote 

 

Pogoji za delo so bili zelo dobri. Imamo svojo zobozdravstveno ambulanto, kuhinjo in prostorno 

jedilnico, v kateri se lahko istočasno prehranjuje 110 učencev. 

Na podružnični šoli Dobrovce imamo 4 učilnice, zbornico ter razdelilno kuhinjo, poslovalnico 

knjižnice in prostor za knjižnico. 

 

ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH 

Razred Št. uč. 

(dečki) 

Št. uč. 

(dekleta) 

Št. uč. 

(SKUPAJ) 

Razrednik 

1. a 6 11 17 ALENKA PRIMEC 

1. b 14 7 21 SONJA FEGUŠ 

1. c 13 7 20 DUŠANKA BRUMEN  

2. a 7 7 14 JERNEJA MALEC 

2. b 10 14 24 SIMONA  KOCBEK 

2. c 11 14 25 IRENA KOS 

3. a 9 8 17 EDITA GRAŠIČ 

3. b 10 4 24 JANJA ŠTRUCL 

3. c 10 15 25 KSENIJA DETIČEK 

4. a 12 7 19 DARJA NERAT 

4. b 12 8 20 TATJANA  LASBAHER 

4. c 11 9 20 DARJA MAJHENIČ 

5. a 11 8 19 LIDIJA VINTER 

5. b 10 9 19 BLANKA ŠIROVNIK 

5. c 13 8 21 LEJA MILJANČIĆ 

6. a 11 9 20 NEVENKA GSELMAN 

6. b 11 10 21 JANJA DRAŠKOVIČ  

6. c 12 9 21 INES PEČNIK 

7. a 10 9 19 ANDREJA KOLANDER  

7. b 9 8 17 LEONIDA GAVEZ ŠERBINEK 

7. c 13 8 21 NUŠA VAJS  

8. a 13 10 23 MARIJA KOLARIČ 

8. b 15 10 25 MARJETKA BREZNIK 

9. a 15 8 23 LILIJANA ZDUNIČ 

9. b 15 10 25 LEANDRA MERNIK 

Skupaj 284 236 520  

 

Šolo je obiskovalo 520 učencev, od tega 236 deklic in 284 dečkov. 

Osnovnošolsko obveznost je končalo 48 učencev 9. razreda in 1 učenec 8. razreda. 
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Celotno delo je bilo organizirano v eni dopoldanski izmeni. V popoldanski izmeni so bili 

organizirani samo oddelki podaljšanega bivanja. 

 

ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH – podružnica 

 
Razred Št. uč. 

(dečki) 

Št. uč. 

(dekleta) 

Št. uč. 

(SKUPAJ) 

Razrednik 

1. a 6 11 17 Alenka Primec  

2. a 7 7 14 Jerneja Malec 

3. a 9 8 17 Edita Grašič 

4. a 12 7 19 Darja Nerat  

Skupaj 34 33 67  

 

Pouk na podružnični šoli: 

 

4 razredne oddelke je obiskovalo 67 učencev. 

3 oddelki v I. VIO 1 oddelek v II. VIO 

 

Celotno delo je bilo organizirano v eni dopoldanski izmeni.  

 

ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH – matična šola 
 

Razred Št. uč. 

(dečki) 

Št. uč. 

(dekleta) 

Št. uč. 

(SKUPAJ) 

Razrednik 

1. b 14 7 21 SONJA FEGUŠ 

1. c 13 7 20 DUŠANKA BRUMEN  

2. b 10 14 24 SIMONA KOCBEK 

2. c 11 14 25 IRENA KOS 

3. b 10 14 24 JANJA ŠTRUCL 

3. c 10 15 25 KSENIJA DETIČEK  

4. b 12 8 20 TATJANA LASBAHER 

4. c 11 9 20 DARJA MAJHENIČ 

5. a 11 8 19 LIDIJA VINTER 

5. b 10 9 19 BLANKA ŠIROVNIK 

5. c 13 8 21 LEJA MILJANČIĆ 

6. a 11 9 20 NEVENKA GSELMAN 

6. b 11 10 21 JANJA DRAŠKOVIČ 

6. c 12 9 21 INES PEČNIK 

7. a 10 9 19 ANDREJA KOLANDER 

7. b 9 8 17 LEONIDA GAVEZ ŠERBINEK 

7. c 13 8 21 NUŠA VAJS  

8. a 13 10 23 MARIJA KOLARIČ 

8. b 15 10 25 MARJETKA BREZNIK 

9. a 15 8 23 LILIJANA ZDUNIČ 

9. b 15 10 25 LEANDRA MERNIK 

Skupaj 250 203 453  

 

 

Pouk na matični šoli v Miklavžu: 

 

21 rednih oddelkov je obiskovalo 453 učencev. 

6 oddelkov v I. VIO 8 oddelkov v II. VIO 7 oddelkov v III. VIO 
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JUTRANJE VARSTVO IN OPB 

 

Med obvezne dejavnosti, ki jih šola mora organizirati, spada tudi jutranje varstvo za učence 1. r./9. 

To smo organizirali na matični šoli in Podružnici Dobrovce. 

V oddelke podaljšanega bivanja (OPB) je bilo vključenih 204 učencev na matični šoli in 63 učencev 

na podružnici. 

 

Razred 
Število prijav v OPB, 

matična šola 

Število prijav v OPB, 

podružnica 

1. 41                      17 

2. 46 13 

3. 44 15 

4. 35 17 

5. 38 / 

SKUPAJ 204 63 

 

Razred 
Število prijav v JV, 

matična šola 

Število prijav v JV, 

podružnična šola 

1. 33 15 

 

1. razred JV spada v razširjeni program.  

2., 3., 4. razred je nadstandardna oblika programa. 

 

V oddelkih OPB poučujejo: 

 na matični šoli: Zorka Kirbiš, Vesna Kramberger, Dušanka Brumen, Leonida Gavez 

Šerbinek, Simona Kocbek, Sonja Feguš, Ksenija Detiček, Lidija Vinter, Darja Majhenič, 

Blanka Širovnik, Irena Kos, Karina Ladinek, Leja Miljančić, Janja Štrucl, Špela Mesarič, 

Helena Jus Silič, Barbara Vidovič; 

 na podružnici: Marija Petko, Alenka Primec, Darja Nerat, Edita Grašič, Jerneja Malec, 

Tatjana Lasbaher, Ana Koritnik, Helena Jus Silič. 

 

V oddelkih JV: 

 na matični šoli:  Irena Rajbar, Lidija Vinter, Ksenija Detiček, Asja Ertl; 

 na podružnici:  Marija Petko, Helena Jus Silič. 

 

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja je v šolskem letu 2013/2014 potekalo v skladu z LDN.  

V podaljšanem bivanju so bili učenci v času kosila seznanjeni s kulturnim vedenjem in 

prehranjevanjem, s pravilno uporabo jedilnega pribora ter s pomenom pestre in raznolike prehrane 

za zdrav telesni razvoj.  

V času samostojnega učenja so pisali domače naloge, poglabljali in nadgrajevali znanja, pridobljena 

v času rednega pouka. 

Učenci so pri sprostitveni dejavnosti urili različne gibalne veščine, sprejemali jasna navodila ter 

razvijali komunikacijske spretnosti. Skozi ustvarjalno igro so se učili delati po določenem načrtu, 

živeti v skupnosti, misliti, biti iznajdljivi in ustvarjalni. 

V procesu ustvarjalnega preživljanja časa so učenci preizkusili različne tehnike likovnega 

ustvarjanja in urili ročne spretnosti. Usmerjali smo jih v aktivnosti, ki imajo določen cilj, ob čemer 

smo upoštevali razvoj njihovih interesov in sposobnosti. 

To leto so intenzivno sodelovali v različnih natečajih in projektih. Učenci so za svoj trud pridobili 

priznanja, ki so jih ob koncu šolskega leta razdelile razredničarke. Deležni pa so bili tudi praktičnih 

nagrad, ki jih bodo z veseljem koristili v njihovem prihodnem ustvarjanju. 
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Okrepili so sodelovanje s krajem in povabili medse predstavnike Planinskega društva. Učenci OPB 

so tako imeli možnost spoznati različne planinske vozle in njihovo uporabo. Vse šolsko leto so 

razstavljali izdelke v Zdravstvenem domu Miklavž, medkrajevno pa letos razveseljevali stanujoče v 

Domu starejših občanov Tezno s še številnimi izdelki. 

Samostojno so ob koncu šolskega leta pripravili zanimivo razstavo svojih izdelkov in tam tudi 

predstavljali pesniško zbirko Poletni stihi. 

Oddelki podaljšanega bivanja so tudi v tem šolskem letu veliko pozornost posvetili spletnemu delu. 

Na spletnih straneh OŠ Miklavž na Dravskem polju smo ažurno obveščali starše in objavljali 

prispevke dogajanj v OPB.  

Ves čas šolskega leta so učenci razvijali pozitivno samopodobo ter se soočali s sprejemanjem 

drugačnosti. 
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7 UČNI USPEH IN VZGOJNE POSEBNOSTI 
 

 
Število učencev napreduje 

ne 

napreduje 

pohvale in 

priznanja 
vzg. ukrepi 

vzg. 

opomini 
% 

Rom
i 

odlo
č. 

 
M Ž SK M Ž SK M Ž SK M Ž SK M Ž SK M Ž SK 

   
1.A 6 11 17 6 11 17 / / / 50 88 138 4 1 5 / / / 95 / 1 

1.B 14 7 21 14 7 21 / / / 99 50 149 11 / 11 / / / 90,95 1 1 

1.C 13 7 20 13 7 20 / / / 92 56 148 14 1 15 / / / 94,94 1 / 

2.A 7 7 14 7 7 14 / / / 56 66 122 5 0 5 / / / 95 / 2 

2.B 10 14 24 10 14 24 / / / 59 98 157 27 / 27 / / / 95,2 2 1 

2.C 11 14 25 11 14 25 / / / 67 90 157 20 0 20 / / / 
 93,4

3 
2 / 

3.A 9 8 17 9 8 17 / / / 63 63 126 22 6 28 / / / 95,5 / / 

3.B 10 14 24 10 14 24 / / / 73 96 169 9 / 9 / / / 92,48 / / 

3.C 10 15 25 10 15 25 / / / 10 117 183 11 2 13 / / / 95,43 / / 

4.A 12 7 19 12 7 19 / / / 64 56 120 19 / 19 / / / 96,2 / 2 

4.B 12 8 20 12 8 20 / / / 23 34 57 / / / / / / 91.9 1 1 

4.C 11 9 20 11 9 20 / / / 59 53 112 5 4 9 / / / 96.4 2 1 

5.A 11 8 19 11 8 19 / / / 46 41 87 13 / 13 / / / 94,6 1 / 

5.B 10 9 19 10 8 18 / 1 1 49 34 83 6 1 7 / / / 94,5 1 1 

5.C 13 8 21 13 8 21 / / / 68 47 115 9 3 12 / / / 95,9 1 / 

6.A 13 7 20 13 7 20 / / / 19 4 23 14 0 14 1 0 1 95 0 2 

6.B 11 10 21 11 10 21 / / / 20 9 29 34 5 39 / / / 93,6 1 2 

6.C 12 9 21 12 9 21 / / / 10 3 13 14 4 18 / 1 / 92,4 1 / 

7.A 10 9 19 10 9 19 / / / 19 4 23 6 3 9 / 3 3 92,1 3 / 

7.B 9 8 17 9 8 17 / / / 13 4 17 10 10 20 / / / 93,7 / 1 

7.C 13 8 21 13 8 21 / / / 14 20 34 13 5 18 1 / 1 91,2 / / 

8.A 13 10 23 12 10 22 1 0 1 15 12 27 24 4 28 6 0 6 87,4 3 4 

8.B 15 10 25 15 9 24 0 1 1 22 16 38 9 2 11 3 0 3 90,6 3 1 

9.A 15 8 23 15 8 23 0 0 0 32 11 43 28 3 31 7 2 9 91 1 3 

9.B 15 10 25 15 10 25 0 0 0 24 43 67 11 6 17 3 1 4 90,91 0 1 

sku 285 235 520 284 233 517 1 2 3 1122 1115 2237 338 60 398 21 7 27 93,3 24 24 

 

V šolskem letu  2013/2014 je šolo obiskovalo 520 učencev. Razred je uspešno zaključilo 517 

učencev. 

V višji razred ne napredujejo trije učenci, in sicer ena učenka  iz 5. razreda ter dva učenca iz 8. 

razreda. 

Šolo je zapustilo 48 devetošolcev in dva učenca, ki sta zaključila šolsko obveznost v 8. razredu. 

 

ŠOLSKI OBISK (razvidno iz zgornje tabele) − povprečje šolskega obiska je bilo 93,3 %, najvišji 

obisk smo zabeležili v oddelku 4. c (96,4 %), najnižji pa v 8. a (87,4 %). 
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Izostanki so bili večinoma opravičeni. Po dogovoru so razredniki starše sproti obveščali o 

izostankih učencev. 

 

VZGOJNE POSEBNOSTI  

 

Šola je prostor, kjer se gibljejo mladi, in je tako kraj nenehnih komunikacij, dogovarjanj, seveda pa 

tudi konfliktov in nesporazumov. Na šoli je delovala vrstniška mediacija kot metoda reševanja 

sporov med učenci. V šolski svetovalni službi smo usposobili skupino devetošolcev za vrstniške 

mediatorje. V mnogih konfliktnih situacijah so bili učenci sami zmožni reševati konflikte med seboj 

ali v prisotnosti šolske pedagoginje ali razrednika, velikokrat pa so se odločili za vrstniško 

mediacijo. Vrstniška mediacija se je kot metoda mirnega reševanja konfliktov dobro usidrala v naš 

šolski prostor. V času od novembra 2013 do junija 2014 je bilo izpeljanih 10 vrstniških mediacij.  

Vsi delavci šole sledimo skupnemu cilju, da je šolska kultura rezultat splošno sprejetih prepričanj in 

vrednot, s katerimi je določeno, kaj je v konkretnem šolskem obdobju pomembno, cenjeno in 

vredno. Pomembna je tudi doslednost vzgojnega delovanja, zato smo zaradi neupoštevanja 

dogovorov izrekli 398 ukrepov (337 dečkom, 61 deklicam) in 28 vzgojnih opominov (21 dečkom, 7 

deklicam). Pri izrekanju vzgojnih ukrepov smo sledili Vzgojnemu načrtu šole. Učitelji so se 

največkrat posluževali  naslednjih vzgojnih ukrepov: pogovor z učencem, pogovor z učencem in 

starši, pogovor učenca s pedagoginjo, priprava referata ali plakata na določeno temo, priprava 

razredne ure. Občasno je bilo potrebno katerega učenca napotiti iz razreda, k pomočniku, 

ravnateljici ali pedagoginji. V času učne ure je učenec delal po navodilih učitelja učno snov, učitelj 

pa je o dogodku obvestil starše. 

Ves čas šolanja naših učencev je bil celoten kolektiv pozoren na dogajanje na šoli. Učitelji so 

sprotno zaznavali spremembe pri vedenju svojih učencev in prišli na posvetovalni pogovor v 

svetovalno službo na šoli. Naš cilj je doseči ustrezno komunikacijo z učenci na tak način, da sami 

uvidijo smisel v tem, kar jim šola ponuja.  
Vrednote, ki smo jih oblikovali v Vzgojnem načrtu, nas še vedno spremljajo. Z medsebojnim 

spoštovanjem, sodelovanjem, odgovornostjo in prijateljstvom si prizadevamo za strpne odnose in 

sprejemanje drugačnosti. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO DELA MENTORICE ŠOLSKE SKUPNOSTI  
 

Delo je potekalo po predvidenem programu oz. je bilo še obogateno z dodatnimi vsebinami. 

V uvodnih srečanjih smo pregledali Vzgojni načrt šole, Predstavitev šole in Pravila šolskega reda. 

Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila Razmere v družbi, in to je bila tudi osrednja tema 

delovanja skupnosti učencev šole. 

Predstavniki šolskega parlamenta so sodelovali na Medobčinskem otroškem parlamentu 6. 3. 2014. 

Žiga Stopinšek, učenec 9. a razreda, se je 7. 4. 2014 udeležil tudi republiškega otroškega parlamenta 

v Državnem zboru v Ljubljani. V okviru teme Razmere v družbi smo na šolski ravni organizirali 

razstavo Nedotakljivi in okroglo mizo z avtorico razstave Petro Greiner. V mesecu novembru smo 

organizirali gledališko predstavo na to temo z Društvom za boljši svet in poustvarjali po delavnicah 

od 6. do 9. razreda. V Tednu vseživljenjskega učenja smo organizirali okroglo mizo na temo 

Razmere v družbi in kaj lahko storim kot posameznik. Učenci so svojimi predlogi vplivali na 

izboljšanje šolske klime, reda in počutja na šoli. 

Aktivno so sodelovali na Miklavževem bazarju, pri predstavitvi vrstniške mediacije za učence, 

Tržnici poklicev, v humanitarnih akcijah, zbiranju zamaškov, obiskovanju starostnikov v domu na 

Teznem. Vključili so se tudi v akcijo Pokloni zvezek, v kateri so učenci neznanemu otroku iz 

socialno šibkega okolja poklonili nov zvezek in zapisali lepo misel. 

Sodelovali so tudi v pripravi šolskega projekta Z glavo na zabavo in v okviru Tedna 

vseživljenjskega učenja in Tednu globalnega učenja.  

 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 49 - 

 

 
Število 

učencev 
pohvale 

in priznanja 
vzg. ukrepi 

vzg. 
opomini 

 
M Ž SK M Ž SK M Ž SK M Ž SK 

1. A 6 11 17 50 88 138 4 1 5 / / / 

1. B 14 7 21 99 50 149 11 / 11 / / / 

1. C 13 7 20 92 56 148 14 1 15 / / / 

2. A 7 7 14 56 66 122 5 / 5 / / / 

2. B 10 14 24 59 98 157 27 / 27 / / / 

2. C 11 14 25 67 90 157 20 0 20 / / / 

3. A 9 8 17 63 63 126 22 6 28 0 0 0 

3.B 10 14 24 73 96 169 9 / 9 / / / 

3. C 10 15 25 66 117 183 11 2 13 0 0 0 

4. A 12 7 19 64 56 120 19 0 19 0 0 0 

4. B 12 8 20 23 34 57 0 0 0 0 0 0 

4. C 11 9 20 59 53 112 4 5 9 0 0 0 

5. A 11 8 19 46 41 87 13 0 13 0 0 0 

5. B 10 9 19 49 34 83 6 1 7 0 0 0 

5. C 13 8 21 68 47 115 9 3 12 0 0 0 

6. A 13 7 20 19 4 23 14 0 14 1 0 1 

6. B 11 10 21 20 9 29 34 5 39 0 0 0 

6. C 12 9 21 10 3 13 14 4 18 0 1 1 

7. A 10 9 19 19 4 23 6 3 9 0 3 3 

7. B 9 8 17 13 4 17 10 10 20 0 0 0 

7. C 13 8 21 14 20 34 13 5 18 1 0 1 

8. A 13 10 23 15 12 27 24 4 28 6 0 6 

8. B 15 10 25 22 16 38 9 2 11 3 0 3 

9. A 15 8 23 32 11 43 28 3 31 7 2 9 

9. B 15 10 25 24 43 67 11 6 17 3 1 4 

sku 285 235 520 1122 1115 2237 337 61 398 21 7 28 

 

Iz tabele je razvidno, da si na vzgojnem področju prizadevamo poiskati močna področja vsakega 

posameznika, saj smo skozi vse šolsko leto podelili 2237 priznanj in pohval na različnih področjih 

(1122 dečkom in 1115 deklicam). Vzgojnih ukrepov (pogovori, restitucija ...) pa je bilo izvedenih 

398, od tega 337 dečkom in 61 deklicam. Izrekli smo 28 vzgojnih opominov. Iz tabele je razvidno, 

da je vzgojno ukrepanje in izrekanje vzgojnih opominov prevladujoče pri dečkih.  

 

VZGOJNE DEJAVNOSTI 

S svetovanjem, usmerjanjem, spodbujanjem in izobraževanjem se trudimo razvijati tolerantno  

učno-vzgojno okolje. Vzgojne dejavnosti, ki so v ta namen potekale na šoli, so bile proaktivne in 

preventivne: 

− razvijanje ugodne socialne klime, občutka varnosti, zaupanja, sprejetosti, empatije in 

medsebojne povezanosti; 

− razvijanje socialnih veščin, vrstniško svetovanje in posredovanje; 

− izvajanje razvojnih in preventivnih projektov šole; 
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− obravnavanje različnih življenjskih problemov in usposabljanje za reševanje le-teh; 

− navajanje na procese samokontrole in sprejemanje odgovornosti; 

− izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost; 

− načrtno in sistematično vključevanje staršev v življenje in delo šole; 

− izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje raznih oblik zasvojenosti in nasilnega 

vedenja; 

− pravočasna odzivnost pri reševanju problemov. 

 

 

8 DOPOLNILNI  IN DODATNI POUK 
 

DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK 

RAZRED URE ŠT. UČ. RAZRED URE ŠT. UČ. 

  SLJ MAT     SLJ MAT   

1. A 10 8 3 1. A 8 9 9 

1. B 9 8 4 1. B 9 9 10 

1. C 9 8 5 1. C 10 8 8 

2. A 8 10            3 2. A      9 8 6 

2. B 10 8 6 2. B 8 9 11 

2. C 10 9 5 2. C 7 11 9 

3. A 8 9 4 3. A 9 9 5 

3. B 9 9 5 3. B 9 9 8 

3. C 9 10 4 3. C 8 8 10 

SKUPAJ 82 79 39 SKUPAJ 77 80 76 

 

DOPOLNILNI POUK 

RAZRED SLJ ŠT. UČ. MAT ŠT. UČ. 

4. a 10 7 9 7 

4. b 11 4 8 4 

4. c 11 6 8 6 

5. a 5 2 10 2 

5. b 5 7 12 7 

5. c 5 4 10 4 

SKUPAJ 47 30 57 30 

 

DODATNI POUK 

RAZRED SLJ ŠT. UČ. MAT ŠT. UČ. 

4. a 8 8 9 8 

4. b 8 4 10 6 

4. c 8 10 10 10 

5. a 5 10 15 11 

5. b 5 7 12 7 

5. c 5 8 15 8 

SKUPAJ 39 47 71 50 
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DOPOLNILNI POUK 

PRED. RAZRED ŠT. UČ. ŠT. UR IZVAJALEC 

MAT 
7. r./9. r. 

6, r./8. r. 

21 

16 

18 

19 

NEVENKA GSELMAN 

LILIJANA ZDUNIČ 

NAR/BIO 
6. r./7. r. 

8. r./9. r. 
28 27 MARJETKA BREZNIK 

TJA 
6. r., 8. r. 

7. r. 

8 

10 

16 

33 
JYOTI JÖBSTL 

SLJ 

6. r., 7. r. 

8 r.., 9. r. 

6. r.–9. r. 

18 

13 

9 

19 

16 

36 

MARIJA KOLARIČ 

 

MILENA KOČEVAR 

SKUPAJ  123 184  

 

 

 

DODATNI POUK 

PRED. RAZRED ŠT. UČ. ŠT. UR IZVAJALEC 

SLJ 
6., 7., 

8.,9. r. 

16 

15 

18 

17 
JANJA DRAŠKOVIČ 

MAT 
7. r./9. r. 

6. r./7. r. 

29 

33 

17 

17 

NEVENKA GSELMAN 

LILIJANA ZDUNIČ 

BIO 8. r./9. r. 27 10 MARJETKA BREZNIK 

TJA 
9. r. 

8. r. 
35 35 KATJA ZOBEC 

SKUPAJ  155 114  

 

Pri matematiki smo imeli na šoli organizirana dva krožka: iz logike in matematike. 

V tabeli je predstavljeno povprečno število učencev, saj dopolnilni pouk občasno obiskujejo tudi 

učenci, ki jim določena snov povzroča težave.  

Iz tabel je razvidno število opravljenih ur dopolnilnega in dodatnega pouka ter njihovi izvajalci.  
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9 IZBIRNI PREDMETI 
 

V naši šoli smo učencem ponudili paleto različnih izbirnih predmetov. V tem šolskem letu smo jih 

izvajali 18, za katere je bilo največ zanimanja med učenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: 32 planiranih ur – 9. razred, 35 planiranih ur – 7. in 8. razred 

 

 

10 MANJŠE UČNE SKUPINE 
 

Šola je pri oblikovanju manjših učnih skupin avtonomna, in to je strokovna odločitev strokovnih 

aktivov. Pri delitvi v skupine je potrebno le upoštevati normativno določilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 32 učencev – 2 skupini 

od 33 do 48 učencev – 3 skupine 

od 49 do 64 učencev – 4 skupine 

 

IZBIRNI PREDMET št. ur. učitelj 

Multimedija 35  Zvonko Trstenjak 

Izbrani šport 32/35 Miro Kalezič  

Šport za zdravje 32/35 Miro Kalezič 

Obdelava gradiv − les 32/35 Rok Ozmec 

Organizmi v naravnem in umetnem okolju 35 Marjetka Breznik  

Poskusi v kemiji 32/35 Leandra Mernik 

Računalniška omrežja 32 Zvonko Trstenjak 

Robotika v tehniki 35 Zvonko Trstenjak  

Sodobna priprava hrane 32/35 Leandra Mernik 

Šolsko novinarstvo 32/35 Marija Kolarič 

Šport za sprostitev 32/35 Andreja Kolander 

Načini prehranjevanja 32/35 Leandra Mernik 

Verstva in etika III 32 Ines Pečnik  

Vzgoja za medije − radio 35 Ines Pečnik  

Vzgoja za medije – televizija 32 Ines Pečnik 

Sonce, Luna, Zvezda 35 Marjan Veček 

Gledališki klub 32/35 Janja Draškovič 

Turistična vzgoja 32/35 Janja Draškovič 

Razred Število 

učencev 

Število 

skupin 

5. 59 4 

6. 62 4 

7. 56 4 

8. 49 3 

9. 48 3 
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11 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Krog interesnih dejavnosti je bil zelo pester. Organiziranih smo imeli 40 različnih interesnih 

dejavnosti (družboslovno, naravoslovno in splošno področje). 

Realiziranih je bilo 1751 ur (od planiranih 1733), v kar so všteti tudi nastopi in tekmovanja, na 

katerih so sodelovali učenci. 

Vrata šole smo odprli tudi zunanjim sodelavcem, tako so se učenci imeli možnost vključiti v 

različna športna področja. Za množične dejavnosti (bralna značka, nemška in angleška bralna 

značka) je na šoli veliko zanimanje.  

 
ŠT.  DEJAVNOST MENTOR/ICA RAZRED PLAN. 

UR 

REAL. 

UR 

(%) 

1 FRANCOŠČINA MILENA BAMBIČ 6. r.–9. r. 30 30 100 

2 
EVROPA -VČERAJ IN 

DANES ZA JUTRI 
ŠPELA MESARIČ 6.r.–9. r. 60 60 100 

3 EKO JYOTI  JÖBSTL 6. r.–9. r. 10 10 100 

4 USTVARJALNE URICE JANJA ŠTRUCL 2. r.–3. r. 35 35 100 

5 ODBOJKA IRENA KOS 2. r.–5. r. 60 60 100 

6 MLADI PLANINCI LEONIDA GAVEZ ŠERBINEK 1. r.–4. r. 35 35 100 

7 BRALNI SVET MARIJA PETKO 1. r.–4. r. 20 20 100 

8 EKO USTVARJALNICE EDITA GRAŠIČ 1. r.–4. r. 30 30 100 

9 MATEMATIKA NEVENKA GSELMAN 6. r.–9. r. 25 25 100 

10 KOŠARKA MIRO KALEZIČ 6. r.–9. r. 75 105 140 

11 IGRAJE  V  ANGLEŠČINO SIMONA KOCBEK 1. r.–3. r. 84 85 101 

12 ODBOJKA ANDREJA KOLANDER 6. r.–9. r. 50 52 104 

13 OD IDEJE DO ... ANDREJA KOLANDER 7. a 35 35 100 

14 RECITACIJSKI MARIJA KOLARIČ 6 . r.–9. r. 30 30 100 

15 
POTOVANJE PO SVETU 

LITERATURE 
KATARINA GERMŠEK 6 . r.–9. r. 40 40 100 

16 OD IDEJE DO... DARJA MAJHENIČ 4. r., 5. r. 40 40 100 

17 OD IDEJE DO ... JERNEJA MALEC 1. r.– 4. r. 35 35 100 

18 KEMIJSKI KROŽEK LEANDRA MERNIK 8. r.–9. r. 25 25 100 

19 PLESNI KROŽEK DARJA NERAT 3. r.–4. r. 30 30 100 

20 PLANINCI ROK OZMEC 1. r.–6.r. 30 27 90 

21 KOŠARKA ROK OZMEC 1. r.–5. r. 50 58 116 

22 ZGODOVINSKI  KROŽEK. LEONIDA GAVEZ ŠERBINEK 5. r.–9. r. 30 30 100 

23 RECITACIJSKI KROŽEK ALENKA PRIMEC 1. r.–4. r. 35 35 100 

24 VESELA ŠOLA DARJA NERAT 4. r. 15 15 100 

25 GEOGRAFSKI KROŽEK. IRENA RAJBAR 7. r.–9. r. 20 20 100 

26 RECITACIJSKI II. BLANKA ŠIROVNIK 4. r.–7. r. 60 54 90 

27 PROMETNI KROŽEK ROK OZMEC 6. r.–9. r. 20 0 0 

28 LOGIKA LILIJANA ZDUNIČ 6. r.–9. r. 30 30 100 

29 OD IDEJE DO … I. VIO DUŠANKA BRUMEN 1. r. 35 35 100 

30 LIKOVNI ALBIN LORBER 6. r.–9. r. 50 56 112 

31 
BRALNO 

PRIPOVEDOVANJE 
MILENA KOČEVAR 6. r. –9. r. 30 30 100 

32 PEVSKI ZBOR NUŠA VAJS 1. r.–9. r. 304 304 100 

33 KOLESARSKI 3 X 25 RAZREDNIČARKI 5. r. 5. r. 75 75 100 

34 VRSTNIŠKA MEDIACIJA VESNA JELEN GODUNC 9. r. 20 20 100 
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35 VRSTNIŠKA MEDIACIJA ZDENKA ROŠKARIČ DUH 7. r.−9. r. 20 20 100 

36 MLADI ZELIŠČARJI LIDIJA VINTER 4. r.–6. r. 10 10 100 

37 ČEBELARSKI KROŽEK LEANDRA MERNIK 4. r.–8. r. 40 40 100 

38 
USTVARJAMO S 

PAPIRJEM 
LEJA MILJANČIČ 1. r.–3. r. 30 30 100 

39 ODBOJKA zunanji sodelavec 3. r.–5. r. 50 50 100 

40 DRAMSKI KROŽEK JANJA DRAŠKOVIČ 6. r.–9. r. 30 30 100 

SKUPAJ 1733 1751  
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12 NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA 
 

ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLOVENSKEGA JEZIKA OB 

KONCU 2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (6. RAZRED) 

 

V šolskem letu 2013/2014 so pri nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine v 6. razredu tri 

novosti: 

− pouk slovenščine v 6. razredu prvič poteka po posodobljenem učnem načrtu in tako tudi NPZ 

prvič preverja doseganje ciljev/standardov znanja iz posodobljenega učnega načrta Slovenščina, 

sprejetega leta 2011; 

− po določilih Zakona o osnovni šoli je v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja iz 

slovenščine prvič tudi za učence 6. razreda obvezno in 

− vrednotenje preizkusov znanja letos prvič tudi v 6. razredu poteka v elektronski obliki (e-

vrednotenje). 

 

Zaradi navedenih novosti dosežki niso neposredno primerljivi z NPZ v preteklih letih in tudi ne z 

NPZ v 9. razredu, deloma se razlikujejo tudi preizkus znanja in moderirana navodila za vrednotenje 

nalog. 

(Vir, https://eric.ric.si/npz/analize/146/opisi/poglavje4_slovenscina_2obdobje.pdf)  

 

Vsebina in sestava preizkusa znanja 

1. del preizkusa vsebuje naloge iz jezika, ki preverjajo zmožnost samostojnega tihega branja 

neznanega neumetnostnega besedila, zmožnost razumevanja in vrednotenja neznanega 

neumetnostnega besedila ter jezikovno (poimenovalno, upovedovalno/skladenjsko, pravopisno, 

slogovno zmožnost in zmožnost nebesednega sporazumevanja) ter metajezikovno zmožnost 

(slovnično  znanje/vedenje o jeziku) v povezavi z izhodiščnim besedilom.  

Naloge so sestavljene na način, kot ga za delo z neumetnostnim besedilom določa učni načrt:  

– sprejemanje besedila ali več besedil (branje), razčlenjevanje (okoliščinsko,  naklonsko, pomensko, 

besedno-skladenjsko in tvorno) ter tvorjenje (pisanje dane vrste besedila o/ob prebranem besedilu in 

medbesedilno primerjanje). Del nalog se nanaša na izhodiščno besedilo kot celoto, del nalog na 

posamezne sestavine oz. jezikovna sredstva in njihovo vlogo v besedilu ter del na zmožnost 

medbesedilnega primerjanja. Ob nalogah, ki vključujejo poznavanje strokovnih pojmov 

(jezikoslovnih izrazov, v UN navedenih pod Vsebinami), so ti v specifikacijski tabeli posebej 

navedeni. 

Naloge v I. delu preizkusa znanja se navezujejo na dve krajši besedili različne vrste o isti temi – 

Pikinem festivalu v Velenju, prirejeni po spletni strani www. pikinfestival.si – O Pikinem festivalu 

(publicistično besedilo) in Haaaaj! (neuradno pismo). 

 

2. del preizkusa znanja vsebuje naloge iz književnosti, ki preverjajo zmožnost samostojnega tihega 

branja umetnostnega besedila, zmožnost razumevanja in vrednotenja književnosti/umetnostnega 

besedila ter zmožnost samostojnega pisanja o prebranem književnem besedilu in medbesedilnega 

primerjanja. Tako pri sprejemanju besedila (branju) kot pri razčlenjevanju (reševanju nalog, 

povezanih z besedilom) in tvorjenju (pisanju o/ob besedilu) morajo učenci razumeti in uporabljati 

tudi določeno literarnovedno znanje (strokovne pojme, v UN navedene pod Vsebinami). Del nalog 

se nanaša na izhodiščno besedilo kot celoto, del pa na posamezne sestavine književnega besedila. 

Izhodiščno besedilo v II. delu preizkusa znanja je na letošnjem NPZ tako kot v 9. razredu prozno – 

odlomek iz besedila Ferija Lainščka Deček na dedovem kolesu (založba Franc-Franc, Murska 

Sobota, 2001), sestavljen iz dveh delov. Doseganje nekaterih standardov znanja zato ni povsem 

primerljivo z dosežki na NPZ v preteklem šolskem letu, ko je bilo izhodiščno besedilo lirska pesem, 

je pa primerljivo z NPZ v letih, ko je bilo izhodiščno besedilo prav tako prozno (npr. leta 2010 

odlomek iz besedila S. Pregla Srebro iz modre Špilje ali 2008 odlomek iz besedila T. Partljiča 
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Zizek). Podatki in ugotovitve o doseganju procesnih ciljev so na NPZ vsa leta podobni, ne glede na 

različnost izhodiščnih besedil.  

V preizkusu znanja je 26 nalog oz. 31 točkovanih enot s skupaj 50 točkami (tvorbni nalogi in 

nekatere druge naloge imajo po 2 oz. 3 enote), in sicer 17 nalog oz. 21 točkovanih enot s skupaj 30 

točkami v I. delu (naloge, povezane z izhodiščnima neumetnostnima besediloma) in 9 nalog oz. 10 

točkovanih enot s skupaj 20 točkami v II. delu (naloge, povezane z izhodiščnim umetnostnim 

besedilom).  

 

V šolskem letu 2013/2014 je pisalo NPZ iz slovenščine v 6. razredu 61 učencev ali  98,38 %. En 

učenec ni pisal, ker je tujec prvo šolsko leto pri nas. Prilagojeno izvajanje  so opravili štirje učenci 

od 61 učencev. 

Reševanje nalog po območjih: 

 

Zeleno območje Rumeno 

območje 

Rdeče območje Modro območje Nad modrim 

območjem 

15 točk od 50 

možnih točk 

16–28 od 50 

možnih točk 

29–37 od 50 

možnih točk 

38–47 od 50 

možnih točk 

48–50 točk od 

50 možnih točk 

9 od 26 nalog 16 od 26 nalog 20 od 26 nalog 26 od 26 nalog, 

a le delno 

15. naloga iz 1. 

dela in 2. naloga 

iz 2. dela 

0 učencev 14  učencev 20 učencev 27 učencev 0 učencev po št. 

točk, a pri nas 

15 učencev ali 

25 % , 15 

nalogo iz prvega 

dela  in 13 

učencev ali 21 

% v celoti in 15 

učencev ali 25 

% delno 2. 

nalogo v  

drugem delu. 

 

Vsebinska analiza rešenih nalog 

 

Od 31 točkovnih nalog so učenci na naši šoli nad republiškim povprečjem rešili 26 točkovnih nalog, 

v povprečju eno nalogo in pod povprečjem 4 naloge, ki so rešene pod republiškim povprečjem: 

- naloga 1.05 je povezana z znanjem, in sicer so učenci morali ugotoviti, katera dva podatka izmed 

ponujenih izvemo v besedilih. Naloga sodi v taksonomsko stopnjo razumevanja besedila in sodi v 

modro območje (UN, 4., 5., 6. razred, str. 80), 

- naloga 1.15 sprašuje po vrsti prevladujočih povedi in sodi v nad modro področje. Naloga sodi v 

taksonomsko stopnjo znanja (poved: trdilna, nikalna, pripovedna, vzklična, vprašalna (UN, 4. r., str. 

32)), 

- naloga 1.17C preverja jezikovno pravilnost in sodi v rdeče območje. Naloga sodi v taksonomsko 

stopnjo  razumevanja, uporabe, analize, sinteze (UN, 5. r, str.31)), 

- naloga 2.09B preverja pravopisno in slovnično pravilnost in sodi v modro področje (UN, 4., 5., 6. 

razred, str. 85). Naloga sodi v taksonomsko stopnjo razumevanja, uporabe, sinteze.  

 

V povprečju je bila rešena 1.08 naloga iz prvega dela preizkusa znanja, ki preverja okoliščinam 

ustrezen izrek in sodi v zeleno območje. Naloga sodi v taksonomsko stopnjo razumevanja. 
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Najbolje je bila rešena naloga 2.09A, ki preverja recepcijsko zmožnost tvorjenja besedila o/ob 

književnih besedilih in sodi v rdeče območje (UN, 4., 5., 6. razred, str. 84). Naloga sodi v 

taksonomsko stopnjo razumevanja, uporabe, sinteze.  

Zelo uspešno so bile rešene še naslednje naloge iz modrega območja: 2.08, 2.06, 2.02 (nad modro 

območje). 

 

Grafična primerjava 

 
 

Primerjava v odstotkih za šolsko leto 2013/2014 

 

Republiško povprečje Šolsko povprečje 

62,10 % 68,95 (+ 6,85 %) 

31,5 točk od 50 točk 34,48 od 50 točk 

 

 

Primerjava med oddelki 

Oddelek Povprečje 

6. a 73,5 % 

6. b 64,55 % 

6. c 69,70 % 

 

Primerjava z dosežki s prejšnjih let 

 

Šolsko leto Republiško 

povprečje 

Šolsko povprečje Razlika 

2010/2011 47,61 % 53,61 % +   6,00 % 

2011/2012 56,70 % 70,88 % + 14,18 % 

2012/2013 49,79 % 60,62 % + 10, 83 % 

2013/2014 62,10 % 68,95 % +    6,85 % 

 

Napotki  (ukrepi) za naprej  

Analiza je pokazala, da so učenci uspešneje reševali naloge v dveh predhodnih šolskih letih, ko je 

preizkus vseboval umetnostno besedilo - pesem ali dramsko besedilo - kar je verjetno povezano s 

tekmovanjem za Cankarjevo tekmovanje, ko je bila za tekmovanje izbrana lirika. Dramska besedila 

pa so učencem bližja zaradi visoke vključenosti učencev v interesne dejavnosti, povezane z 

igranjem na šolskih in krajevnih prireditvah. Torej bo potrebno posvečati več pozornosti branju, 

razumevanju, analizi, vrednotenju in sintezi pripovednih besedil. 

 

Pri neumetnostnih besedilih bomo posvečali večjo pozornost popravi pisnih nalog, posebej 

pravopisni in slovnični  pravilnosti, popravljanju in utemeljevanju napak sošolcev. V UN ni več 
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pisanja narekov za oceno, kjer so učenci morali biti zbrani in so morali dokazati znanje pri zapisu 

slovnično in pravopisno zahtevnejših besed. Predlagamo vnos v letno pripravo vsaj enega nareka od 

3. – 6. razreda pri pouku SLJ s temeljito analizo napak in oceno naloge.  

Predlagamo preverjanje  razumevanja neumetnostnega besedila po vertikali, in sicer da učenci 

tvorijo odprta vprašanja in odgovarjajo na njih pri vseh predmetih in ne samo pri SLJ.  

Učenci, ki imajo izvirni načrt, imajo pri urah pouka pomoč pri reševanju nalog, pri NPZ pa te 

pomoči nimajo. Zaradi manjka na enem področju pa ugotavljamo zadovoljivo raven znanja na 

drugih področjih (recitacija, ustvarjanje pesmi, risanje in izdelava plakatov …)  

 

Analiza nacionalnega preverjanja znanja iz angleškega jezika 

ob koncu 2. triletja v šolskem letu 2013/ 14 
  

Nacionalni preizkus znanja je potekal 12. 5. 2014. Udeležilo se ga je 60 učencev 6. razredov, torej 

je bila udeležba  

100 %.  

Učenci so na preverjanju dosegli 56,7 % uspeh. Kvantitativna primerjava z republiškim 

povprečjem, ki je bilo 48,3 %, pokaže, da je šolsko povprečje za 8,4 % višje. Najboljši rezultat je 

bil 94 %, najslabši rezultat pa 12,5 %. 

Pregled rezultatov naše šole kaže, da je 36 učencev doseglo rezultat nad slovenskim povprečjem, od 

tega 9 učencev med 90 % in 100 %, 10 učencev med 90 % in 75 %, 15 učencev med 74 % in 48 %. 

Štiriindvajset učencev je doseglo rezultat pod slovenskim povprečjem. 

Opomba  

Število oz. delež učencev v Sloveniji, ki je NPZ-ja niso udeležili, ni znan. 

  

Analiza nalog 
  

Test je bil sestavljen iz štirih delov: slušnega razumevanja, bralnega razumevanja, znanja  besedišča 

in pisnega sporočanja.  

  

Naloga Povprečje na ravni 

republike v odstotkih 

Povprečje točk  

na šoli v odstotkih 

Razlika 

A1 Slušno razumevanje 60 % 61 % +1 % 

A2 Slušno razumevanje 60 % 65 % +5 % 

B1 Bralno razumevanje  50 % 61 % +11 % 

B2 Bralno razumevanje  38 % 48 % +10 % 

C1  Besedišče 41 % 50 % +9 % 

C2  Besedišče 45 % 54 % +9 % 

D Pisno sporočanje 49 % 57 % +8 % 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so učenci naše šole reševali vse naloge nadpovprečno. 

  

Najbolje so učenci reševali nalogo B1 (bralno razumevanje – naloga dopolnjevanja z naborom, 

dopolnjevanje stavkov z besedami). 

Najslabše rešena je bila naloga A1 (slušno razumevanje, naloge alternativne izbire, pravilni, 

napačni odgovori). 

  

Najbolje rešene naloge so naloge bralnega razumevanja in besedišča. Pri bralnem razumevanju so 

morali učenci dopolnjevati povedi z besedami iz okvirčka. Dane povedi so se nanašale na prebrano 

besedilo. Pri drugi nalogi bralnega razumevanja pa so učenci na kratko odgovarjali na vprašanja o 

besedilu. Pri nalogah iz besedišča so dopolnjevali stavke z besedami, pri čemer so bile začetne črke 

dane, prav tako število črk. V pomoč jim je bila slikovna predloga. Pri drugi nalogi iz besedišča so 

sestavek dopolnjevali z danimi besedami.  
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Glede na uspešnost reševanja si naloge sledijo v naslednjem redu (od najbolje rešene  do najslabše 

rešene), pri čemer je potrebno poudariti, da so vse naloge rešene nadpovprečno: 

- bralno razumevanje (naloga dopolnjevanja z naborom, naloga s kratkimi odgovori), 

- besedišče (naloge dopolnjevanja brez nabora, naloge dopolnjevanja brez nabora), 

- pisno sporočanje (voden sestavek na temo država, kraj, prebivalci, potovanja, promet), 

- slušno razumevanje (naloge alternativne izbire, naloge izbirnega tipa z eno možno izbiro). 

  

Največje odstopanje med šolskim in državnim povprečjem je pri nalogi, ki preverja bralno 

razumevanje B1. Tukaj so naši učenci dosegli najvišje odstopanje od povprečja. Gre za nalogo 

dopolnjevanja z naborom. Učenci so pri tej nalogi pokazali, ali razumejo podatke in podrobnosti v 

besedilu. Najmanjše odstopanje od povprečja je pri nalogi A1, nalogi alternativne izbire, ki preverja 

slušno razumevanje. Učenci so pokazali, ali razumejo podatke in podrobnosti v besedilu.  

  

Usmeritve in delo v prihodnjem šolskem letu 
  

Letošnji rezultati so v skladu z znanjem in sposobnostmi učencev.  

Nadpovprečni rezultati kažejo na dobro znanje naših učencev. 

V prihodnjem šolskem letu bomo z dosedanjo prakso prepletanja različnih tipov nalog vseh štirih 

spretnosti nadaljevali, saj je tako tudi zastavljen sodobni pouk tujega jezika. Vključevale bomo 

zahtevnejša in obširnejša besedila. Velik poudarek bomo ohranjali na pisnem sporočanju, kjer skozi 

pisne spretnosti učenci dokažejo poznavanje in rabo jezikovnih struktur, znanje besedišča in so 

kreativni na najvišji ravni. 

  

Priprava učencev in vpogled  
  

Pri analizi nismo ugotovili nobenih napak pri ocenjevanju; tudi ugovorov ni bilo.   

  

Vpogled testov NPZ-ja je bil organiziran na šoli 10. 6. 2014 v jutranjem terminu (7. 30–8.15) ter v 

popoldanskem terminu (14.00–15.30). Vpogleda se ni udeležil nihče. V prihodnje predlagamo, da 

se ta več ne organizira, saj imajo starši možnost vpogleda preko spleta. 

  

Rezultat na NPZ-ju je odraz sprotnega dela čez vse leto, saj učenci rešujejo različne naloge 

besedišča, slušnega razumevanja, berejo različna besedila in se pisno izražajo v daljših sestavkih. 

Posebnih ur, namenjenih izključno pripravi na NPZ ni bilo, temveč smo se pripravljali v okviru 

šolskih ur. 

  

Primerjava rezultatov NPZ preteklih let 
  

LETO REPUBLIŠKO 

POVPREČJE 

ŠOLSKO POVPREČJE 

2009 69,4 % 74,7 % 

2010 72,5 % 75,8 % 

2011 58,6 % 72 % 

2012 50,0 % 55,0 % 

2013 56,76 % 61,64 %  

2014 48,3 % 56,7 % 

  

Če primerjamo rezultate v zadnjih treh letih, vidimo, da so učenci 6. razreda naše šole vedno 

dosegli nadpovprečne rezultate.  
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Primerjava z ocenami pri pouku 
  

  Povprečna zaključna ocena Rezultat NPZ 

6. a 4,35 63,75 %, 

6. b 3,6 47,6 % 

6. c 4,15 56,3 % 

   

ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE 

OB KONCU 2. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA 
 

 Redni rok: torek, 6. 5. 2014   

 

Od 62 učencev 6. razreda se je  NPZ udeležilo 58 učencev, kar je 94 %. 

 

a)      Podatki za šolo in primerjava z državnim povprečjem. 

Št. učencev Dosežek šole  Državno povprečje Odstopanje 

58 66,92 % 62,49 % + 4,43 % 

Najnižji dosežek pri NPZ je 37 %, najvišji pa 94 %. 

 

b)     Število učencev po območjih 

0 % - 30 % 31% - 55 % 56 % - 80 % 81 % - 100 % 

0 učencev 

(0%) 

13 učencev 

(22 %) 

33 učencev 

(58 %) 

12 učencev 

(21 %) 

 

 Po natančni analizi dosežkov učencev naše šole po posameznih ciljih in v primerjavi z državnimi 

rezultati ugotavljamo: 

 

a) da so učenci naše šole dobro reševali naloge, ki obravnavajo cilje: 

 

- Naravna števila, operacije nad njimi in njihove lastnosti: 
- računske operacije z naravnimi števili in njihove lastnosti 

- računanje vrednosti številskih izrazov in vrstni red računskih operacij 

   (uporaba kompleksnih postopkov) 

- Decimalna števila, operacije nad njimi in njihove lastnosti: 
- racionalna števila in računanje vrednosti dela celote 

(oba cilja sta na ravni izvajanja rutinskih postopkov) 

- računske operacije z decimalnimi števili (izvajanje rutinskih postopkov) 

- rešiti besedilno nalogo, kjer je treba dopolniti decimalno število do najbližjega  naravnega števila 

(raziskovanje in reševanje problemov) 

- Geometrijski elementi in pojmi: 

- izmeriti velikost narisanega kota 

- narisati kot zahtevane velikosti 

   (oba cilja sta na ravni izvajanja rutinskih postopkov) 

 - obravnavajo ploščino kvadrata, vedo, da iz danega števila ploščic lahko sestavijo kvadrat 

            (raziskovanje in reševanje problemov) 

- Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami: 
- rešiti kombinatorične probleme, povezane z življenjskimi situacijami (sestaviti kosilo iz več 

ponujenih jedi in preračunati znesek za kosilo, ki ne sme prekoračiti zneska) 

(raziskovanje in reševanje problemov) - nalogo je uspešno rešilo 62 % učencev, kar je 10 % nad 

državnim povprečjem 
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- rešiti nalogo z vzorci 

 - opazovati vzorec, prepoznati pravilo in nadaljevati vzorec, zapisati zahtevani člen vzorca - nalogo 

je uspešno rešilo 45 % učencev, kar je 8 % nad državnim povprečjem 

  (raziskovanje in reševanje problemov) 

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Uspešnost reševanja nalog z vzorci bomo povečali tako, da bomo poleg vzorcev s števili uvedli 

tudi vzorce v geometriji. Poudarek bo na analitičnem pristopu, kjer bo učenec zasledoval 

posamezne korake s pomočjo risbe, sproti ugotavljal in zapisoval spremembe ter zapisal pravilo z 

besedami. Znanje pa bomo nadgradili tako, da bo učenec sam iskal, narisal in opisal vzorec 

(uporaba barv, geometrijskih elementov, zapis pravila z besedami). 

Učenci bodo v 7. razredu opravili samostojno projektno nalogo na to temo. 

Obdelava podatkov: 
- iz grafičnega prikaza razberejo podatek, ga urejajo in primerjajo 

   (prepoznavanje in razumevanje pojmov) 

- iz podatkov v preglednici sestaviti skupine po krožkih, kjer je sodelovala polovica vseh učencev  

  (raziskovanje in reševanje problemov) -  nalogo je uspešno rešilo 84 % učencev.   

 

b) da so učenci naše šole slabo reševali naloge, ki obravnavajo cilje: 

 

- Racionalna števila: 
- decimalno število zaokrožiti na dano število decimalnih mest - nalogo je pravilno rešilo 33 % 

učencev. Pokazalo se je, da učenci z zaokroževanjem nimajo težav (72 % jih je pravilno zaokrožilo 

naravno število). Težave imajo pri poimenovanju decimalnih mest in pri predstavi, kaj pomenijo 

desetine, stotine …  

  (poznavanje in razumevanje dejstev in pojmov)  

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Pri uvajanju decimalnih števil bo poudarek na povezavi desetiških ulomkov in njihov zapis z 

decimalnim številom. Desetine in stotine povežemo s sliko (celoto razdelimo na deset enakih 

delov, na sto enakih delov) in številsko premico, na kateri prikažemo desetine (1cm je desetina 

1dm, 1mm je stotina 1dm..). 

Seveda pa se morajo učenci naučiti poimenovati decimalna mesta in jih označiti s simbolnim 

zapisom. Velikokrat pomešajo desetice in desetine, stotice in stotine. 

V veliko pomoč so preglednice, v katere učenci vpisujejo decimalna števila in obratno, iz 

preglednice zapišejo ustrezno decimalno število. 

V nižjih razredih pa vidimo povezavo z denarno enoto, kjer lahko prvi dve decimalni mesti 

povežejo s centi. 

  - Geometrijski elementi in pojmi: 

  -  narišejo kot z danim vrhom, če so dane tri točke ravnine. Nalogo je rešilo 43 % učencev 

  -  narisati manjkajoči krak kota, da dobimo kot zahtevane velikosti in na kraku označiti točko, da 

dobimo zahtevani kot. Nalogo je rešilo 40 % učencev, večina jih ni označila točke na kraku  

(poznavanje in razumevanje dejstev in pojmov)  

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Pri načrtovanju kotov bomo dosledno zapisovali kot s tremi točkami ravnine, s poudarkom na 

točki, ki predstavlja vrh kota. Znanje bomo nadoknadili v 7. razredu, ko spoznamo trikotnike in 

štirikotnike, ter notranje in zunanje kote. 

- Merjenje: 

- pretvarjajo merske enote za ploščino na izbrano enoto (z manjše na večjo). Nalogo je rešilo 7 % 

učencev (izvajanje rutinskih postopkov)   

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Pri ocenjevanju znanja smo ugotovili, da učenci uspešno pretvarjajo merske enote na ravni 

naravnih števil. Pretvornik poznajo. Težava je povezana z decimalnimi števili in računanju z 
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njimi. Za pretvarjanje je potrebnih več miselnih postopkov. Učence bomo spodbujali k 

postopnemu reševanju, kjer si bodo zastavljali vprašanja: 

- ali pretvarjam iz manjše na večjo enoto ali obratno 

- ali sta enoti sosednji in koliko je pretvornik 

- ali moram s pretvornikom deliti ali množiti 

- kako delim oziroma množim decimalno število z 10n, kam torej premaknem decimalno vejico in 

za koliko mest 

- Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami: 
- rešijo kombinatorične probleme povezane z življenjskimi situacijami. 

Na vprašanje, koliko različnih kosil ponujajo v restavraciji, če ponujajo tri različne juhe, dve 

različni prikuhi in dve različni sladici, je odgovorilo 28 % učencev. Večino je zavedel videz danih 

podatkov, ki so bili zapisani v preglednici in sta bili dve različni kosili vidni. 

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Razvoj znanj o kombinatoriki poteka ob različnih dejavnostih: npr. razporejanje knjig na knjižni 

polici, možnosti plačevanja računa z različnimi kovanci, sestava menija v restavraciji, sestava 

pohištva iz različnih kosov, sestavljanje šopka, postavljanje knjig na polici, izbira oblačil. 

Naloge tega tipa bomo vpeljevali že v nižjih razredih, kjer učenci kombinirajo na konkretni ravni: 

slika, model, in nadaljevali v višjih razredih, kjer bo poudarek na tehniki branja, zapisu podatkov 

in računska pot do števila kombinacij. 

Naloge bomo vključevali pri različnih vsebinah.  

   

Učitelji matematike v 6. razredu ugotavljamo, da je večina slabo rešenih nalog posledica 

nepoznavanja učencev  osnovnih pravil, lastnosti, postopkov, torej ciljev prve taksonomske stopnje 

in rutinskih postopkov. Za izboljšanje morajo učenci rešiti čim več primerov, ki jim bodo pomagali 

usvojiti znanje postopkov in lastnosti. 

Pri reševanju besedilnih nalog učence spodbujamo k analitičnemu razmišljanju, da si zastavijo čim 

več vprašanj o nalogi, izpišejo in ovrednotijo dane podatke, narišejo ustrezno sliko in zapišejo 

računsko pot reševanja naloge. 

Pri preverjanju znanja zahtevamo, da rešitev ali pot reševanja tudi obrazložijo. Veseli nas, da so 

učenci zelo uspešno reševali naloge višjih taksonomskih stopenj. 

   

POROČILO O DOSEŽKIH NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ 

SLOVENSKEGA JEZIKA ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 V 9. RAZREDU  
 

V šolskem letu 2013/2014 pouk slovenščine v 9. razredu po celotni vertikali  OŠ prvič poteka po 

posodobljenem učnem načrtu. Tako NPZ po 3. obdobju letos prvič preverja doseganje ciljev/ 

standardov znanja iz posodobljenega učnega načrta Slovenščina, sprejetega leta 2011. 

Preizkus znanja za 9. razred je sestavljen iz dveh delov: 

1. del tvorijo naloge iz književnosti, ki preverjajo zmožnosti samostojnega tihega branja UB 

(umetnostnega besedila), zmožnost razumevanja in vrednotenja UB ter zmožnost samostojnega 

pisanja o prebranem književnem besedilu in medbesedilnega primerjanja. Tako morajo pri 

razčlenjevanju in tvorjenju besedila o književnem ali ob književnem besedilu morajo učenci 

razumeti in uporabljati določeno literarnovedno znanje. Letos je bilo izbran odlomek  iz besedila 

Dima Zupana, Leteči mački, MK, LJ, 1997. Doseganje nekaterih standardov znanja ni primerljivo s 

standardi s preteklega šolskega leta, ko sta bili izhodiščni besedili lirski pesmi, so pa dosežki 

primerljivi z letom 2010/2011, ko je bilo izbrano tudi pripovedno besedilo. 

2. del tvorijo naloge, ki so vezane na NUB (neumetnostno besedilo) opis poti, z naslovom Dragonja 

in soline, prirejeno po GEI, iz leta 2011. Besedilo vsebuje tudi nebesedne sestavine: fotografiji, 

zemljevid, preglednico. Naloge preverjajo zmožnost samostojnega tihega branja neznanega NUB, 

zmožnost razumevanja in vrednotenja neznanega NUB ter jezikovno in metajezikovno zmožnost v 

povezavi z besedilom izhodiščnega besedila. del nalog se nanaša na izhodiščno besedilo kot celoto, 

del pa na posamezne sestavine oziroma jezikovna sredstva oz. njihovo vlogo v besedilu. 
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V preizkusu je 27 nalog oz. 38 točkovnih enot s skupaj 59 točkami. Del 11. naloge v 2. delu je bil 

nerešljiv, zato je bila izločena iz vrednotenja. 

Preizkus je pisalo 48 učencev ali 100 %. 

 

Primerjava v odstotkih za šolsko leto 2013/2014 

 

Republiški odstotek povprečja Šolski odstotek povprečja 

55,07 % 52,58 % ,      - 2,49 

32,49 od 49 točk 31,02 od 49 točk 

 

 

Največ doseženih točk na šoli: 51 od 59 točk ali 86 %. 

Najmanj doseženih točk na šoli: 7 od 59 točk ali 12 %. 

Število ugovorov za 19 učencev, potrjenih pri 14 učencih. 

Ena naloga je bila izbrisana, ker ni bila rešljiva. 

Prilagojeno izvajanje je bilo opravljeno pri štirih učencih. 

 

Grafična primerjava dosežkov 

 

               
 

Primerjava dosežkov po oddelkih 

 

Oddelek Odstotek točk 

9. a 51,18 % 

9. b  53,98 % 

 

Primerjava z dosežki iz prejšnjih let 

 

Leto Državno povprečje Šolsko povprečje 

2010/2011 55,00 % 50,65 %,       - 4,35 

2011/2012 54,94 % 55,99  %,        +1,05 

2012/2013 51,77 % 52,67 %,          +1,10 

2013/2014 55,07 % 52,58  %,       - 2,49 
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Reševanje nalog po območjih: 
Zeleno območje Rumeno območje Rdeče območje Modro območje Nad modrim 

območjem 

9 točk od 59 točk 10–20 točk od 59 

točk 

21–37 točk od 59 

točk 

38–58 točk od 59 

točk 

58 in 59 točk 

6 od 27 nalog 7–14 od 27 nalog 15–24 od 27 nalog 25–27 od  27 nalog, 

a le delno 

27 nalog v celoti 

1 učenec 11 učencev 23 učencev 14 učencev 0 učencev 

UB: 

- 3. naloga,   R 

- 10. naloga,  R 

NUB:  

- 1. naloga, Z, R 

- 8. b nal.,      R 

- 12 .b nal.,  R,U 

- 13. b nal.,     R 

UB: 

- 1. nal.,    Z, R, U 

- 2. nal.,    R 

- 8. nal.,    Z, A, S 

- 11.nal.,   S, V 

NUB: 

- 6. nal.,      R 

- 8. a. nal.,  R 

- 9. nal.,      R, U 

- 10. b nal.,  Z, R 

UB: 

- 4. nal.,      R 

- 6. nal.,      R 

- 7. nal.,      R 

- 12.a nal.,          

         Z, R, U, V, S 

NUB: 

- 2. nal.,      R 

- 7. nal.,      R 

- 10. a nal.,  Z 

15. a nal., in 15. c 

nal.,     Z 

UB: 

- 9. nal.,    A, U 

- 12. b nal., U 

NUB: 

- 4. nal.,     U 

- 5. nal.,     Z, R, U 

- 12. a nal.,  Z 

- 13. a nal.,  Z 

- 14. a nal,   R 

- 14. b nal.,                                                    

ZRU 

- 15. b nal., R, U 

- 16. a, b, c nal., R, 

U, A, S   

 

Z - znanje 

R - razumevanje 

U - uporaba 

A - analiza 

S - sinteza 

V - vrednotenje 

 

Za preizkus znanja kot celote ugotavljamo, da so učenci uspešni pri nalogah, kjer odgovarjajo na 

vprašanja o podrobnostih, posameznostih in podatkih, ki so v besedilu neposredno navedeni, težave 

pa imajo pri nalogah, ki zahtevajo posploševanje, povzemanje, sklepanje oz. »pogled« na besedilo 

kot na celoto ter z utemeljevanjem, vrednotenjem in s ponazarjanjem. V obeh delih preizkusa je 

nižja tudi uspešnost pri nalogah, ki vključujejo poznavanje strokovnih pojmov v povezavi z 

izhodiščnim besedilom. 

 

Ukrepi za naprej 

 

Najslabše rešena naloga je 14.b naloga iz drugega dela preizkusa, kjer so morali učenci  spremeniti 

priredno zloženo poved (protivno priredje) v podredno zloženo (dopustni odvisnik) z izbranim 

veznikom čeprav. Takih vrst nalog ne predvideva nobena naloga v delovnih zvezkih in tudi ne v 

primerih učbenikov. Slabše so tudi rešene naloge, kjer so morali učenci razlagati naslednje pojme: 

- kaj pomeni “adut in nesti zlata jajca” v besedilu, 

- kaj pomenijo v besedilu: venček zdolgočasenih dam, razbita faca, je nasrkal, udar na dobro 

srce, 

- besedilo umestiti v literarni čas, navesti sodobnike avtorja, določiti vrsto besedila, utemeljiti 

izbiro, ugotoviti, ali je smešno, resno tragično in odgovor utemeljiti s primeri iz besedila, v 

šestih povedih, 

- ugotoviti, katerim bralcem je namenjeno NUB besedilo,   

- poiskati samostalnike iste besedne družine, 

- zapisati vprašalnici za osebek in povedek,  

- kaj sporoča poved “kjer se stikata morje in nebo” v povezavi z izhodiščnim besedilom. 

V bodoče bomo učiteljice slovenščine posvečale pozornost razumevanju fraz in metafor. Na sam 

uspeh posameznega učenca pri reševanju preizkusa pa nimamo posebnega vpliva, saj so dosežki 

posameznikov sorazmerni ambicijam le-teh. Najboljši odstotek uspešno rešenega preizkusa so 
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dosegli učenci, ki so se vpisali v gimnazijski program. Vsi ti učenci so rešili naloge nad 80 %, torej 

26 %  več od republiškega povprečja. 

 

POROČILO O NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IZ MATEMATIKE 

OB KONCU 3. TRILETJA V ŠOLSKEM LETU 2013/14  

  

Datum preverjanja: torek, 6. 5. 2014 

 

I.      OPIS DOSEŽKOV UČENCEV 9. RAZREDA NA NPZ  

 Vseh 48 učencev 9. razreda je opravilo preverjanje znanja iz matematike v 9. razredu, to je 100 %. 

Podatki za našo šolo v primerjavi z državnim povprečjem 

Št. učencev Dosežek na NPZ na šoli Državno povprečje Odstopanje 

48 51,29 % 53,3 9 % -2,1 % 

 II.      ANALIZA DOSEŽKOV  

Po natančni analizi dosežkov učencev naše šole, kjer smo primerjali posamezne cilje po področjih 

in taksonomskih stopnjah z državnimi rezultati, ugotavljamo sledeče: 

- učenci naše šole so dobro reševali naloge, ki zajemajo naslednje cilje: 

 

 - Računske operacije in njihove lastnosti 

-   množijo dve decimalni števili (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev) 

-   seštevajo in odštevajo racionalna števila (izvajanje rutinskih postopkov) 

-   učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna števila    

     (izvajanje rutinskih postopkov) 

 

 - Geometrijski elementi in pojmi  

-  prepoznajo in načrtajo osno simetrične in središčno simetrične štirikotnike (enakokrak   

   trapez, deltoid, paralelogram) ter opišejo njihove lastnosti 

-  poznajo in uporabljajo vsoto notranjih kotov štirikotnika pri računskih nalogah 

      (cilji zajemajo poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, ter izvajanje rutinskih postopkov) 

-  izračunajo obseg pravokotnika in kvadrata z uporabo obrazca (reševanje in raziskovanje 

problemov) 

- izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata z uporabo obrazcev in ju uporabljajo pri izračunu 

površine kocke in kvadra (uporaba kompleksnih postopkov)  

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Čeprav so naši učenci reševali te naloge boljše od državnega povprečja, z doseženimi rezultati 

nismo zadovoljni, saj je približno polovica učencev dosegla cilje, ki se nanašajo na 6. in 7. 

razred. Geometrijske elemente in pojme bomo pogosteje vključevali v uporabne naloge v višjih 

razredih. 

 

-  Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami. 

-  Rešijo odprte in zaprte probleme, razčlenijo problemsko situacijo in postavljajo raziskovalna 

vprašanja.  (uporaba kompleksnih postopkov). 

-  Rešijo kombinatorične probleme povezane z življenjskimi situacijami (reševanje in raziskovanje 

problemov). 

Obe nalogi sta problemski. Večina učencev (približno 90 %) zna matematično opredeliti problem, 

vendar ga pravilno do konca razreši okrog 60 % učencev, kar je še vedno 10 % nad državnim 

povprečjem. 

  Odnosi med količinami 

-  Povečajo dano količino oziroma jo zmanjšajo za p %.  

-  Rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat 

 (oba cilja preverjata reševanje in raziskovanje problemov). 
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Obdelava podatkov 

-  Ocenijo verjetnost s sklepanjem in utemeljevanjem (življenjske situacije) 

     (izvajanje rutinskih postopkov, ter uporaba kompleksnih postopkov). 

Te cilje je doseglo približno 40 % naših učencev, kar je še vedno skoraj 10 % nad državnim 

povprečjem. 

Učenci naše šole so slabo reševali naloge, ki zajemajo naslednje cilje: 

 - računske operacije in njihove lastnosti 

-  delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev  

ter izvajanje rutinskih postopkov) 

-  seštevajo in odštevajo racionalna števila (izvajanje rutinskih postopkov) 

-  rešijo besedilne naloge (reševanje in raziskovanje problemov) 

 - racionalna števila 

-  decimalno število zaokrožijo na dano število decimalk (poznavanje in razumevanje pojmov in 

dejstev) 

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Računanje z decimalnimi števili in ulomki se učenci naučijo v 6. in 7. razredu,  prav tako 

zaokroževanje. Znanje utrdijo in ga v naslednjih razredih uporabljajo. Pri reševanju nalog z 

uporabo decimalnih števil in ulomkov smo pozorni na postopke, saj računske operacije niso več 

problem. Iz ugotovitve, da skoraj polovica učencev ne dobi pravilnih rešitev, bomo vztrajali pri 

kontroli in samokontroli rezultatov. Učencem bomo poudarili pomembnost tega znanja. 

 

 Potence  

-  Uporabljajo kvadriranje in korenjenje kot obratni računski operaciji (izvajanje rutinskih 

postopkov). 

-  Množijo in delijo potence z enakimi osnovami (reševanje in raziskovanje problemov). 

  Izrazi  

-  Izračunajo vrednost številskih izrazov. (izvajanje rutinskih postopkov). 

- Računajo z algebrskimi izrazi: seštevajo, odštevajo, množijo enočlenik z veččlenikom. (cilj je 

štirikrat preverjan na različnih taksonomskih stopnjah). 

-  Poenostavijo izraz s spremenljivkami in izračunajo njegovo vrednost za izbrano vrednost 

spremenljivke  (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev  ter izvajanje rutinskih postopkov). 

 Vse naloge z uporabo algebrskih izrazov so naši učenci reševali pod državnim povprečjem. 

Odstopanje je od 2 % do 12 %, skupno pa reši takšne naloge manj kot polovica učencev.  

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Dosežki na področju potenc in izrazov nas niso presenetili. To so abstraktna znanja, s katerimi je 

večina učencev te generacije imela težave. Znanje pridobijo v 8. in 9. razredu, rešitev vidimo v 

vaji in še enkrat v vaji. To bi učenci morali doma, v šoli ni časa za dovolj vaje. Pričakujemo 

izboljšanje na tem področju, saj smo domače delo vključili v ocenjevanje. 

 Matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami 

-  Opazujejo vzorec, prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo (poznavanje in razumevanje 

pojmov in dejstev).  

-  Oblikujejo vzorce.  (izvajanje rutinskih postopkov). 

-  Rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije (izvajanje rutinskih postopkov). 

-  Rešijo kombinatorične probleme povezane z življenjskimi situacijami (poznavanje in 

razumevanje pojmov in dejstev).   

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Naloge z uporabo vzorcev so učencem te generacije bile bolj izjema kakor stalnica. V prihodnje 

bomo naloge tega tipa vpeljevali že v nižjih razredih, kjer učenci kombinirajo na konkretni ravni, 

ob modelih in slikah, v višjih razredih pa bo poudarek na tehniki branja, zapisu podatkov in 

reševanju problema. 

 Geometrijski elementi in pojmi  
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-  Opredelijo odnose med točkami, premicami in ravninami v prostoru in odnose zapišejo s simboli   

(poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev). 

-  Uporabljajo Pitagorov izrek pri reševanju nalog o kocki in kvadru. 

-  Izračunajo površino kvadra (izvajanje rutinskih postopkov). 

*Ta cilj je dosegla le četrtina naših učencev, kar je približno 20 % pod državnim povprečjem. 

-  Uporabljajo obrazce za izračun površine in prostornine piramide ter za računanje neznanih količin 

(izvajanje rutinskih postopkov in  uporaba kompleksnih postopkov). 

-  Uporabijo poznavanje osnovnih pojmov pri prizmi, za utemeljitev trditve (reševanje in 

raziskovanje problemov). 

Ukrepi za izboljšanje znanja na tem področju 

Predvidevamo, da so učenci poznavanje kvadra umestili med prizme in pozabili osnovne 

lastnosti, naučene v 5. in 6. razredu. V 9. razredu bomo kvader in kocko ponovno obravnavali na 

konkretni ravni, z uporabo modelov. Tako se bodo učenci spomnili naučenega in znanje 

nadgrajevali z ostalimi prizmami. 

Uporabo obrazcev bomo še naprej vključevali pri vseh mogočih nalogah, saj mislimo, da je to 

prava pot. Učenci letošnje generacije so se takim nalogam izogibali, jih pustili nerešene, 

utemeljitve je večina učencev bila sposobna oblikovati le ustno z učiteljevo pomočjo.  

Obdelava podatkov 

- Smiselno določijo tip sredine (glede na tip podatkov) 

     (poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev) 

Ta cilj je v nalogi edini s I. taksonomske stopnje, a ga je doseglo le 30 % naših učencev. Državno 

povprečje je 40 %. Razlog je verjetno v drugačnem poimenovanju (Katero sredino lahko določiš?), 

kot so ga bili učenci vajeni (Katero srednjo vrednost lahko določiš?).   

Učitelji matematike ugotavljamo, da so rezultati NPZ pri matematiki v 9. razredu v sorazmerju z 

vloženim trudom posameznega učenca in njegovim znanjem. Med šolskim letom smo spodbujali 

učence k pisanju domačih nalog tako, da smo domače delo vključevali pri ustnem ocenjevanju 

znanja. Ker smo želeli izboljšati znanje na višjem nivoju, smo v vse pisne naloge vključevali 

določen odstotek znanj višje taksonomske stopnje. Iz analize je razvidno, da so le trije učenci 

izkazali to znanje in dosegli odlične rezultate (nad 80 %). Žal je v območju od 0 % do 30 % kar 7 

učencev, kar izkazuje število manj uspešnih učencev pri matematiki. 

  

III.  IZBOLJŠAVE PRI POUKU MATEMATIKE ZA ODPRAVLJANJE UGOTOVLJENIH 

POMANJKLJIVOSTI 

 Učitelji matematike že vsa leta, odkar delamo analizo NPZ, vključujemo v pouk matematike tiste 

elemente (vsebine in aktivnosti), za katere mislimo, da bodo dolgoročno vplivale na izboljšanje 

rezultatov. Naloge v NPZ pa niso vedno učencem blizu, niso aktualne, zahtevajo dolge postopke, 

zaradi česar kar precej učencev odneha z reševanjem, ali se naloge sploh ne loti. Ker ima dosti 

učencev težave z bralnim razumevanjem tudi pri matematiki, se trudimo načrtno brati navodila po 

delih in iz njih izluščiti potrebne podatke tako, da jih uporabijo pri reševanju naloge.  

Tudi v bodoče bomo učence spodbujali k analitičnemu pristopu reševanja nalog in utemeljevanju 

postopkov reševanja in rešitev. 

Ker smo prepričani, da je za doseganje uspeha pri matematiki potrebno sprotno in redno delo, bomo 

nadaljevali z vključevanjem domačega dela v ocenjevanje. 

 

ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA OB 

KONCU 3. VIO V ŠOLSKEM LETU 2013/2014  

 

Nacionalni preizkus znanja je potekal 12.5. 2014. Udeležilo se ga je 46 učencev 9. razredov, torej je 

bila udeležba 95,8 %. Dva učenca se preverjanja nista udeležila. 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 68 - 

Učenci so na preverjanju dosegli 63,65 % uspeh. Kvantitativna primerjava z republiškim 

povprečjem, ki je bilo 61,41 %, pokaže, da so rezultati za 2,24 % nad povprečjem. Najboljši 

rezultat je bil 96% (dosegel ga je 1 učenec), najslabši rezultat je bil 12 % (dosegla ga je 1 učenka).  

Analiza rezultatov naše šole pokaže, da je 25 učencev doseglo število točk nad slovenskim 

povprečjem, od tega med 90 in 100 % 7 učencev, med 80 in 90 % 8 učencev, med 80 in 61 % 10 

učencev. 21 učencev je doseglo podpovprečno število točk. 

Opomba 
 Število oz. delež učencev v Sloveniji, ki se NPZ-ja niso udeležili, bi prispeval k še bolj 

objektivnem pogledu. 

  

Analiza nalog 
  

Test je bil sestavljen iz štirih delov z ozirom na spretnosti: nalog slušnega razumevanja, bralnega 

razumevanja, rabe jezika in pisnega sporočanja. Učenci so pri vseh nalogah dosegli nadpovprečni 

rezultat ali rezultat enak republiškemu povprečju, torej se nikjer niso odrezali slabše od povprečja. 

  

Naloga Povprečje točk v 

republiki v % 

Povprečje točk  

na šoli v % 

Razlika 

1A Slušno razumevanje 72 73 +1 % 

1B Slušno razumevanje 70 75 +5 % 

2A Bralno razumevanje 64 67,5 +3,5 % 

2B Bralno razumevanje 64 64 = 

3A Raba jezika 57 63,5 +6,5 % 

3B Raba jezika 52 52 = 

4 Pisno sporočanje 56 57 +1 % 

  

Najbolje so učenci reševali nalogo 3A (raba jezika, dopolnjevanje besedila z naborom). 

Najslabše rešena je bila naloga 2B (bralno razumevanje: naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro) 

in 3B (raba jezika: naloge dopolnjevanja brez nabora) 

  

Najbolje in nadpovprečno so učenci rešili: 

- nalogo 3A (raba jezika; cilj: učenci dopolnijo prebrano besedilo z danim naborom besed, učenci 

razumejo pomen besed in besednih zvez iz sobesedila, učenci uporabljajo besedišče z ustreznih 

tematskih področij, pravilno povežejo večje število informacij   tip naloge: naloga dopolnjevanja z 

naborom, tema: prosti čas, umetnost, zabava, branje, glasba, film, šport, interesne dejavnosti, 

počitnice);  

- nalogo 2B (slušno razumevanje; cilj: učenci poslušajo besedilo in razumejo podatke in 

podrobnosti v besedilu, pokažejo strategije sklepanja, povezovanja informacij in predvidevanja; tip 

naloge: naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro, tema: narava: živali, rastline, letni časi, vreme, 

ekologija, šola, izobraževanje, poklici, storitve. 

   

Najslabše rešene naloge so (učenci dosegli rezultat enak republiškemu povprečju):  
- naloga 2B (bralno razumevanje; cilj: učenci razumejo prebrano besedilo in razumejo podatke in 

podrobnosti v besedilu, razumejo osnovna notranja razmerja v besedilu, npr. časovna in vzročno 

posledična), tip naloge: naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro, tema: Znanost, tehnologija in 

mediji, zgodovina; 

- naloga 3B  (raba jezika, cilj: dopolni prebrano besedilo s pravilno obliko besede v oklepaju; 

učenci uporabljajo raznovrstne in tudi bolj zapletene slovnične strukture; tip naloge: naloge 

dopolnjevanja brez nabora, tema: vsakdanje življenje (hrana, pijača, oblačila, nakupovanje, družina, 

dom, težave, odnosi …). 
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Glede na uspešnost reševanja si naloge sledijo po naslednjem redu (od najbolje do  najslabše 

rešene): 

 raba jezika (naloga dopolnjevanja besedila z danim naborom besed) 

 slušno razumevanje (naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro) 

 bralno razumevanje (naloga odgovorov na vprašanja) 

 pisno sporočanje (naloga samostojnega tvorjenja pisnega sestavka, s pomočjo iztočnic) 

 slušno razumevanje (naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro) 

 bralno razumevanje (naloga izbirnega tipa z eno možno izbiro) 

 raba jezika (naloga dopolnjevanja brez nabora). 

 

Povzetek in ugotovitve  

Zanimivo je, da so naši učenci najslabše reševali nalogo s področja rabe jezika (naloga 3B), 

pa tudi najbolje rešena naloga je bila s tega področja (3A). Učenci so jih različno uspešno 

reševali zaradi različno zahtevnih taksonomskih stopenj.  

Pravzaprav je celotni preizkus znanja po spretnostih sestavljen tako, da ena naloga pri 

določeni spretnosti preverja znanja nižjih taksonomskih ravni in druga znanja višjih 

taksonomskih ravni. 

Podrobnejši pregled dosežkov kaže, da učenci niso imeli večjih težav z razumevanjem 

besedil pri poslušanju in pri branju, saj so jim strategije reševanja in tipi nalog znani. Učenci 

so na več težav naleteli predvsem pri nalogah in postavkah, ki so preverjale natančnejšo 

rabo besedišča in slovnice; to je tudi pričakovati glede na zakonitosti učenja jezika, saj 

zahteva pravilna raba slovničnih struktur in besedišča v sobesedilu višje kognitivno znanje. 

Naloge slušnega razumevanje so potrdile, da so učenci zmožni razumeti tako umetnostno, 

kakor tudi neumetnostno besedilo, težave pa so se zopet pokazale predvsem pri postavkah, 

pri katerih je bilo treba za izbiro pravilnega odgovora razume daljše dele besedila. 

Pri preverjanju bralnega razumevanja se je izkazalo, da učenci večinoma dobro razumejo 

besedila in znajo poiskati odgovore ne samo na osnovna, temveč tudi na nekoliko 

zahtevnejša vprašanja. Znajo najti tudi podrobnosti v besedilu. Težave so se pokazale pri 

postavkah, ki so zahtevale natančno branje. 

Nalogo besedišča, pri kateri je bilo pomembno sklepanje iz sobesedila, so učenci slabše 

reševali kakor naloge bralnega in slušnega razumevanja. Za zahtevno pa se je izkazala 

naloga, ki je preverjala uporabo jezikovnih struktur v sobesedilu. 

Pri tvorbni nalogi (pisni nalogi) je večina učencev uspešno razvila vse tri iztočnice pri 

vsebini, jasno so izrazili svoje misli v tujem jeziku in jih logično povezali. Pri rabi besedišča 

opažamo, da učenci večinoma uporabljajo preprostejše besedišče in imajo težave pri 

pravilnem zapisu besed in pri rabi kompleksnejših slovničnih struktur. 

 

Priprava učencev in vpogled v rezultate 
Vpogled NPZ za učence in starše je bil organiziran na šoli 3. 6 .2014 v jutranjem (7. 30–

8.20) ter popoldanskem terminu (14.00–15.30). Vpogleda se ni udeležil nihče, zato 

predlagamo, da se naslednje leto organiziranega vpogleda na šoli več ne načrtuje, saj si 

učenci in njihovi starši lahko preizkuse ogledajo sami v elektronski obliki. 

V letošnjem letu učencem ni bila ponujena možnost posebne priprave na NPZ v okviru 

dodatnega ali dopolnilnega pouka, temveč smo se na NPZ pripravljali v času rednih ur 

pouka.  

Uspeh NPZ-ja naše šole v povprečju sovpada z delom učencev in njihovimi ocenami. 

Nekateri učenci so presegli naša pričakovanja in dosegli boljši rezultat od pričakovanega in 

izkazanega šolskega znanja, nekateri pa so na NPZ dosegli nižji rezultat v primerjavi s 

šolskim delom in oceno. Menimo, da ti učenci NPZ-ja niso vzeli dovolj resno, ker vedo, da 

ne vpliva na končno oceno in vpis na srednjo šolo. Ugotavljamo tudi, da so bili manj 

uspešni ali neuspešni tisti učenci, ki med letom (in tudi v vseh letih šolanja) niso bili 

delavoljni in ustvarjalni, niso pisali domačih nalog, niso pripravljali projektnega dela in so 
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bili pri pouku velikokrat nezainteresirani ali so ga z neprimernim obnašanjem celo motili. 

 Če še enkrat povzamemo, pridemo do ugotovitve, da so rezultati devetošolcev v skladu z 

našimi pričakovanji z ozirom na njihove sposobnosti in izkazano delo pri pouku angleškega 

jezika. 

 

Ugovori na rezultate 
Po pregledu preizkusov z učenci smo podali en ugovor, ki je bil upoštevan. 

 

 Primerjava  rezultatov NPZ v 6. in 9. razredu iste generacije 

  

Generacija 2005 - 2014 Doseženi rezultat v % 

Slovenija 

Doseženi rezultat v %  

Šola 

NPZ – 6. r.  (2011) 58,6 72 

NPZ – 9. r.  (2014) 61,41 63,65 

   

Generacija učencev 2000–2014 je na NPZ v 6. in 9. razredu dosegla višji rezultat v primerjavi z 

državnim povprečjem. Rezultat v 6. razredu je izrazito boljši, saj leta 2011 NPZ v 6. razredu ni bil 

obvezen in se ga 4 učenci niso udeležili, prav tako sta odnos in motivacija za reševanje NPZ v 6. 

razredu večja. Seveda pa je NPZ v 9. razredu zahtevnejše in obsežnejše. 

   

Primerjava  rezultatov NPZ v 6. in 9. razredu iste generacije po spretnostih 
  

  6. r. (2011)  9. r. (2014)  

  Povprečje v 

Sloveniji v % 

Povprečje na 

šoli v % 

Povprečje v 

Sloveniji v % 

Povprečje na 

šoli v % 

Slušno 

razumevanje 

74 % 80 % 71 % 74 % 

Bralno 

razumevanje 

54 % 69 % 64 % 66 % 

Raba jezika 61 % 77 % 54 % 57,7 % 
  

Pisno 

sporočanje 

49 % 60 % 56 % 57 % 

   

Razpredelnica kaže primerjavo dosežkov po jezikovnih spretnostih iste generacije na NPZ leta 2011 

(6. r.) in leta 2014 (9. r.). Učenci so se na obeh preverjanjih odrezali nad republiških povprečjem, 

vendar so rezultati v 6. razredu veliko boljši.  

  

Primerjava rezultatov NPZ in ocena pri pouku po razredih 
  

  9. a 9. b 

NPZ 58 % 68 % 

Ocena pri pouku 3,6 3,8 

  

Primerjava rezultatov NPZ po razredih kaže, da se je 9. b za 10 % bolje odrezal od 9. a razreda, 

majhna razlika je vidna tudi  v zaključni oceni, ki je v 9. b prav tako višja kot v 9. a razredu. 

  

Usmeritve za delo v naslednjem šolskem letu 
  

Glede na dober rezultat na NPZ iz angleščine, ki ga naši učenci dosegajo iz leta v leto, velike 

spremembe v načrtovanju pouka, izvedbi pouka, v uporabi novih učnih metod in strategij 
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poučevanja ter kriterijih ocenjevanja niso potrebne. Rezultat NPZ je lahko tudi potrditev našega 

dobrega dela, seveda pa se učiteljice angleškega jezika dobro zavedamo vseprisotne angleščine v 

življenju naših učencev, kar zagotovo doprinese k dobrim rezultatom. 

 Kljub temu smernice za delo v naslednjem letu dajejo poudarek na naloge pisnega sporočanja in 

nasploh na nalogah kreativnosti ter produktivne rabe jezikovnih struktur, kakor tudi na bogatenju 

besedišča ob reševanju zahtevnejših nalog bralnega razumevanja, pri čemer bomo uporabljale nabor 

strategij bralno-učnih strategij, ki smo jih spoznali med strokovnimi izpopolnjevanji med šolskim 

letom. 
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13 RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE 
 

ŠOLA V NARAVI 

Organizirali smo šolo v naravi za učence naslednjih razredov: 3., 5., 7. r. Učenci so bili obkroženi z 

naravoslovnimi, družboslovnimi in športnimi vsebinami. 

Interes učencev za šolo v naravi je zelo velik, kar kaže tudi odstotek udeležbe. Vzroki za 

neudeležbo posameznikov niso materialni, temveč osebni. 

 
Razred Št. uč. Št. udelež. % Kraj šole v naravi Datum 

3. r. 66 64 97 CŠOD DOM PECA 7. 5.– 9. 5. 2014 

5. r. 59 55 93,2 ZPM VIRC POREČ 16. 6.–20. 6. 2014 

7. r. 56 42 75 CŠOD DOM PECA 17. 2.–21. 2. 2014 

5. r.–9. r. 
(intenzivne pevske 

vaje) 
62 52 83 CŠOD KURENT PTUJ 13.4.–14.4.-2014 

 

TEČAJNA OBLIKA POUKA NEMŠČINE 

V  šolskem letu 2013/2014 se je na OŠ Miklavž na Dravskem polju izvajal tečaj nemškega jezika za 

učence od 1. do 6. razreda.  Tečaj je potekal eno uro na teden, od septembra do junija, sofinancirala 

ga je Občina Miklavž, enkratni prispevek staršev je bil 21 EUR.  

Število planiranih ur  je bilo enako številu realiziranih ur, to je 32 ur. Tečaj je obiskovalo skupaj 

230 učencev: 

 

                 OŠ MIKLAVŽ                                     PODRUŽNICA DOBROVCE 

 

−  1. razred: 26 učencev                                       1. a: 15 učencev 

−  2. razred: 37 učencev                                       2. a: 14 učencev 

− 3. razred: 30  učencev                                      3. a: 17 učencev 

− 4. razred: 12 učencev                                       4. a: 13 učencev 

− 5. razred: 32 učencev 

− 6. razred: 34 učencev 

V mesecu februarju so  trije  učenci 5. razreda sodelovali v oddaji »1, 2 oder 3« nemške televizije 

ZDF, kjer so usvojili drugo mesto. Učenci  4., 5. in 6. razreda, skupaj 61 učencev, je sodelovalo na  

tekmovanju iz nemške bralne značke »Epi Lesepreis«, kjer so osvojili 46 zlatih in 15 srebrnih 

priznanj.  

Učenci I. VIO so se v mesecu maju 2014 udeležili enodnevne ekskurzije v Avstrijo – Styrassic 

Park, Gradec, otroški muzej Frida & Fred, učenci II. VIO pa so se udeležili ekskurzije v Celovec.  

Pri poučevanju sem uporabljala različni slikovni in drugi material ter sodobne metode poučevanja. 

V tečaj sem vključevala IKT. Uporabljala sem učno gradivo, ki je primerno za zgodnje učenje 

tujega jezika. Učenci so se z osnovami nemškega jezika srečali njihovi razvojni stopnji primerno.  

Delo je potekalo sproščeno, velikokrat igrivo in zabavno. Učenci 1., 2., 3., 5. in 6. razreda matične 

šole so zaradi številčnih prijav tečaj obiskovali v dveh skupinah, kar je omogočilo približati jezik 

vsakemu učencu, ki se je jezika želel naučiti.  

Učenci so ob zaključku tečaja prejeli potrdilo o obiskovanju tečaja.  

V naslednjem šolskem letu bi želela s tečajem nemškega jezika nadaljevati. Sledila bo nadgradnja 

osnov nemškega jezika in besednega zaklada. 

Kot učiteljica nemškega jezika se bom udeležila tematskih seminarjev s področja zgodnjega 

poučevanja tujega jezika. 
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TEČAJI PLAVANJA 

 
Razred Vrsta tečaja Št. učencev v razredu Število udeležencev % 

3. plavalni 66 65 98,5 

 

Plavalni tečaj za učence 3. razreda je potekal v dveh tednih, in sicer od 14. 4. do 18. 4. 2014 in od 

22. 4 do 25. 4. 2014 v kopališču Pristan. Učenci so bili razdeljeni v sedem homogenih skupin (glede 

na znanje plavanja).  

Plavanje so učili učitelji OŠ Miklavž na Dravskem polju (Miroslav Kalezič, Rok Ozmec, Dušanka 

Brumen, Ksenija Detiček, Andreja Kolander) in učitelja (Samo in Urška) plavalne šole Branik. 

S plavalnim tečajem smo začenjali ob 8.30 in končali ob 10.00 (2 šolski uri). 

3. a: 17 učencev   

3. b: 23 učencev – 1 učenec zaradi bolezni ni obiskoval plavalnega tečaja                                                  

3. c: 25 učencev  

 

PRIPOROČILA in UGOTOVITVE 
Kljub temu da smo plavalni tečaj izvedli ponovno sami, je bila sama izvedba izredno kvalitetna. 

Pohvala gre vsem učiteljem plavanja in spremljevalcem, ki so bili prisotni na tečaju. 

Samo delo in učenje plavanja je bilo nekoliko oteženo, saj je stari 25-metrski bazen zaprt. Tečaj 

smo zato izvedli v novejšem, 50-metrskem, bazenu, kjer sta ozračje in voda nekoliko hladnejša, 

zato je nekaj učencev zeblo. 

Imeli smo kvalitetne pripomočke za učenje plavanja (deske, plovce, črve …) in z njimi je bilo 

usvajanje plavalnih veščin še hitrejše. Učenci so lepo ravnali z rekviziti, tako da so ostali skoraj 

nepoškodovani. V naslednjim šolskem letu bi bilo dobro, da bi šola kupila še pripomočke, ki se 

potopijo pod vodo, saj imajo učenci zelo radi igro, pri kateri iščejo predmete po dnu bazena.  

Prav tako bi se bilo potrebno z g. Bojanom Hernahom dogovoriti za shranjevanje rekvizitov, saj 

letos niso bili zaklenjeni in so si jih izposojali tudi ostali obiskovalci bazena, ki jih po uporabi niso 

pospravili na svoje mesto. 

Šola je pri Plavalni zvezi Slovenije naročila priznanja in značke za učence (Maja Virant – 

maja@plavalna-zveza.si). Priznanja so jim razdelile razredničarke junija, ob koncu pouka. 

V naslednjem letu bi bilo potrebno rezervirati še eno dodatno progo, saj je zelo veliko učencev in 

učenje plavanja s 60 učenci in več v dveh progah ni možno.  

V primerjavi z lanskim šolskim letom so rezultati nekoliko boljši – lani (83,9 % plavalcev, 16,1 % 

neplavalcev), letos (90,77 % plavalcev, 9,23 % neplavalcev). Vzrok za to je najbrž ta, da so bili 

letos učenci starejši, saj smo tečaj izvedli v mesecu aprilu, lani pa pred in po oktobrskih počitnicah. 

 

KOLESARSKI IZPIT 

K opravljanju kolesarskih izpitov so se prijavili vsi učenci 5. razredov. 

5. a – 19 učencev, 5. b – 19 učencev in 5. c –21 učencev. 

Starši so s podpisi dovolili, da otroci pristopijo k opravljanju izpita. 

Teoretične vsebine so bile vključene v redni pouk in so jih spremljali vsi učenci. 

Vsebine prometne vzgoje v petem razredu se obravnavajo pri SLJ, NIT, DRU, ŠPO, LUM. 

Razredne ure s projektom Policist Leon svetuje. 

Za pridobivanje znanj prometnih situacij in varnosti kolesarja smo uporabljali program Primotehne 

S kolesom v šolo. Delo smo izvajali v računalniški učilnici pri razrednih urah in vsaka učiteljica 

enkrat tedensko v času pred poukom oziroma šesto uro strnjeno v februarju, marcu, aprilu in 

začetku maja. 

Teoretični preizkus smo opravljali s pomočjo programa Primotehne. 

 

Vožnjo na spretnostnem poligonu smo opravljali pri urah športa in v okviru tehniškega dneva od 

19. do 22. maja 2014. V tem času smo opravili tudi tehnične preglede koles. Pri pregledu koles je 
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sodeloval koordinator za prometno vzgojo na šoli Rok Ozmec. Kolesa so bila varovana v šolskem 

atriju.  

Za vse vožnje so morali imeti učenci čelado, svojo ali izposojeno (šolsko). Tisti, ki niso imeli svojih 

koles, so vozili s šolskim kolesom. Na razpolago so štiri šolska kolesa primernih velikosti. 

 

Praktično vožnjo na prometnih površinah so učenci opravljali v skupinah po 5. Kolesa nekaterih 

učencev niso bila tehnično brezhibna, zato so lastniki teh koles vožnjo po prometnih površinah 

opravljali s šolskimi kolesi. Vsi učenci so bili opremljeni z odsevnimi jopiči. O delu smo obvestili 

policijsko postajo Maribor 2. Promet je urejal rajonski policist Borut Horvat. Tako je bila naša 

prometna pot varovana tudi s strani policije. Pot vožnje se ujema z varno šolsko potjo. Vozili smo 

po Cesti v Dobrovce, Ulici Marjana Nemca in Plaskanovi cesti. 

 

Praktično vožnjo po prometnih površinah smo izvajali: 

- z učenci, ki so uspešno opravili teoretični del kolesarskega izpita,  

- z učenci, ki imajo izpolnjeno izkaznico kolesarski izpit, ki je tudi podpisana s strani staršev in 

ravnateljice, 

- z učenci, ki so že pokazali določena znanja na spretnostnem poligonu, v skupini je bilo do pet 

učencev, 

- z učenci, ki imajo varno kolo (svoje ali šolsko), 

- z učenci, ki imajo  varnostno čelado, 

- z učenci, ki imajo posebne vidne označbe »L« na odsevnih brezrokavnikih. 

Izpitna vožnja je potekala v okviru tehniškega dne 22. maja 2014.  

Izpitna komisija: policist Borut Horvat, Sanja Pušnik, Katja Zobec, Nina Klaučič. 

 

Svečana podelitev kolesarskih izkaznic s kulturnim programom je bila izvedena 6. junija 2014. 

SPV Občine Miklavž na Dravskem polju je nagradil učence, ki so uspešno opravili izpit, s 

kolesarskimi čeladami. 

Hkrati je bil opravljen zaključek republiškega projekta Policist Leon svetuje.  

Vabljeni in prisotni gostje: vodja policijskega okoliša Borut Horvat, Dušan Janžek, predstavnik 

SPV Občine Miklavž na Dravskem polju. 

 

REZULTATI, ANALIZA 

 

ODDELEK PRIJAVLJENIH OPRAVILO 

5. a 19 18 

5. b 19 18 

5. c 21 20 

SKUPAJ 59 56 

 

V vsakem oddelku po en učenec ni opravljal praktičnega dela kolesarskega izpita zaradi 

dolgotrajnejše odsotnosti. 

 

14 PREVOZI OTROK  
 

Na dan 24. 6. 2014 je imelo izdelanih vozovnic 118 učencev, od tega 98 za vožnjo na nevarnih 

relacijah, 19 za vožnjo nad 4 km, en učenec se je vozil na relaciji Loka – Miklavž, zanj je stroške 

krila Občina Starše. Celotni stroški prevozov učencev –  refundacija Občine Miklavž na Dravskem 

polju  (nevarne poti in nad 4 km) - so v šolskem letu 2013/14 znašali 50.966,50 €, stroški za prevoz 

na relaciji Loka–Miklavž, refundacija Občine Starše, pa so znašali  494,02 €. Vsi učenci, ki so bliže 

šoli, so hodili v šolo peš po manj prometnih poteh, določenih s prometno-varnostnim načrtom. S 

kolesi so se lahko vozili v šolo samo tisti, ki so imeli opravljen kolesarski izpit. 
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15 PREHRANA UČENCEV  
 

POROČILO O DELU ORGANIZATORKE ŠOLSKE PREHRANE 
  

Šola je za vse učence organizirala vsaj en obrok hrane dnevno. Učenci so imeli zajtrk v jutranjem 

varstvu, dopoldansko malico in kosilo. Opažamo, da je veliko otrok, ki ne zajtrkuje,  s šolsko 

malico pa ne more pokriti večino dnevnih potreb po hranilih in energijskih snoveh. Šolska malica je 

eden izmed dnevnih obrokov in je dopolnilo zajtrku. V sadnem kotičku je na voljo v času malice in 

še dve uri po njej,  različne vrste sadja – sezonskega sadja, ki se ponuja učencem v okviru projekta 

Shema šolskega sadja, v katerega smo vključeni. Na kosilo so bili učenci naročeni letno ali 

mesečno, lahko pa so se v šoli prehranjevali le občasno. Popoldanske malice ne ponujamo. Učenci  

dobijo vsak dan v času OPB  kos kruha in sadje. Pri izboru jedi  se trudimo, da šolska prehrana  

ustreza  večini otrok, da je raznolika, uravnotežena in usmerjena k zdravemu načinu življenja. Zato 

pri oblikovanju jedilnikov upoštevamo prehrambena priporočila, ki so v skladu s Smernicami 

zdravega prehranjevanja. Zavedamo se, da šolske prehrana pokriva od 60 % do 75 % celodnevnega 

energijskega vnosa. 

  

Sodelovali smo v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk (15. 11. 2013) in učencem ob 8.30 

ponudili zajtrk s živili slovenskega porekla. Za zajtrk so imeli kruh, maslo, med, mleko in jabolko – 

vse slovenskega porekla. Med, kruh in mleko so bili lokalnega izvora. Učenci so jedli med čebelarja 

Antona Babiča, mleko s kmetije Weis in kruh Pekarne Boč. Pred zajtrkom smo se z učenci 

pogovorili o pomenu prehrane, pridelane doma. Učence 1. in 2. razredov je čebelar Anton Babič 

seznanil s pomenom čebelarstva in naše čebele kranjske sivke. Učenci 1. VIO in 2. VIO so likovno 

poustvarjali. Nekateri učenci so ponujeni zajtrk pojedli, nekateri ne, čeprav je bil namen projekta, 

da bi vsi učenci zaužili zajtrk. Meseca novembra smo pri malici učencem ponudili tudi jedi, ki so 

značilne za slovenske pokrajine. To spremembo so učenci sprejeli in jo nekateri tudi pohvalili. 

Kulturi prehranjevanja smo posvetili veliko pozornosti. Trudili smo se, da so učenci prihajali v 

jedilnico počasi in v koloni počakali, da so na vrsti. Spodbujali smo jih, da vzamejo papirnato 

servietko in da si sami postrežejo hrano, ki jo zaužijejo sede, mirno in sproščeno. Učenci so po 

končanem obedu za sabo pospravili in ločevali organske in neorganske odpadke, v za to namenjene 

posode.  

Vstopanje v jedilnico je dovoljeno brez torb in v copatih. Učenci po končanem pouku odnesejo 

torbe v svoje garderobne omarice. Tudi starši ne vstopajo v jedilnico. Učenci, ki nimajo kosila 

oziroma se ne prehranjujejo, počakajo v avli v kotičkih. Pri kosilu je v času od  12.55 do 13.10 in 

od 13.45 do 14.10 dežurni učitelj, ki skrbi za dosledno upoštevanje pravil v jedilnici. Pri 

pospravljanju krožnikov in pladnjev pomagajo dežurni učenci v jedilnici. Pomaga jim čistilka v 

času od 13.00  do 14.10, to je v času največjega obedovanja. Naša jedilnica je prehodna, zato smo 

del jedilnice zaprli s pomično steno, ki jo krasijo risbe otrok. S področja prehrane otrok smo izvedli 

razredno uro o kulturnem prehranjevanju. 

  

Učence smo postopno navajali na nove in bolj zdrave jedi. Učencem je ves čas na voljo voda iz 

pitnika in avtomata, občasno pa tudi sok (50 % oziroma 100 % sadni sok) iz avtomata. 

Izvajamo shemo šolskega sadja in zato ponudimo v sadnem kotičku v času malice in še dve uri po 

njej,  različne vrste sadja – sezonskega sadja.  

  

V kuhinji so kuharji pripravljali dietne obroke. V kuhinji dosledno poslujemo v skladu s HACCP 

sistemom. Vsak učenec ima svojo kartico, s katero prijavi svoj obrok. 

  

Opažamo veliko količino organskih odpadkov.  
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Med učenci in starši smo izvedli anketo, ki je pokazala, da so zadovoljni s šolsko prehrano. Z 

analizo ankete o prehrani  naših učencev sem seznanila starše na seji Sveta staršev. Analizi anket 

smo objavili na spletni strani šole.  

  

16 UČBENIŠKI SKLAD IN DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE 
 

UČBENIŠKI SKLAD 

 

Na šoli deluje šolski učbeniški sklad, iz katerega si učenke in učenci izposodijo učbenike, ki jih 

uporabljajo pri vzgojno-izobraževalnem procesu in so bili objavljeni v Katalogu učbenikov za 

šolsko leto 2013/2014. V mesecu juniju 2013 smo obvestili vse učence o možnosti in pogojih 

izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2013/2014. Ob izteku šolskega leta učenci 

vrnejo učbenike v šolski učbeniški sklad. Če so učbeniki poškodovani, uničeni ali jih učenci ne 

vrnejo, morajo poravnati odškodnino, ki se izračuna po 5. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov. 

Za delovanje učbeniškega sklada smo izvedli vse aktivnosti (obvestila in naročilnice za starše, 

vračanje učbenikov, izločanje poškodovanih učbenikov in naročilo novih učbenikov, priprava 

kompletov za naslednje šolsko leto, razdelitev kompletov in izračun zahtevka izposojevalnine za 

učbenike). 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport je v šolskem letu 2013/2014 zagotovilo brezplačno 

izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za učenke in učence v vseh razredih osnovne 

šole. 

Za nemoteno delovanje učbeniškega sklada smo v šolskem letu 2013/2014 po odpisu 378-ih 

poškodovanih, neveljavnih in uničenih učbenikov v vrednosti 5.593,32 € nabavili 563 novih 

učbenikov v vrednosti 8.303,88 €. Za nakup učnih gradiv za učitelje smo iz sklada porabili 30,32 €. 

Iz učbeniškega sklada je bilo skupaj porabljeno 8.334,20 €.   

V učbeniškem skladu je 3450  učbenikov namenjenih za izposojo učencem. Učbeniške komplete  si 

je izposodilo 518 učencev. Po izposoji je v fondu učbeniškega sklada ostalo še 67 učbenikov od 

prvega do devetega razreda. 

Zahtevek za povračilo stroškov izposojevalnine je znašal 6.466,71 €.  Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, in šport do 31. 12. 2013 ni nakazalo zahtevanih sredstev v šolski učbeniški sklad. Tudi v 

letu 2013 nismo prejeli sredstev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v šolski 

učbeniški sklad. Na dan 30.06.2014 je v šolskem učbeniškem skladu ostalo še 244,68 €. 

V učbeniškem skladu je 3450  učbenikov namenjenih za izposojo učencem. Učbeniške komplete  si 

je izposodilo 518 učencev. Po izposoji je v fondu učbeniškega sklada ostalo še 67 učbenikov od 

prvega do devetega razreda. 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

Šolska knjižnica je sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli in posreduje gradivo 

učiteljem in učencem naše šole. Knjižnica podpira vzgojno-izobraževalno delo v šoli ter razvija in 

dopolnjuje delo, ki teče na podlagi obveznega učnega programa. Učitelje oskrbuje z ustrezno 

literaturo na njihovem predmetnem področju. Učencem je v pomoč pri obveznem branju, pri 

iskanju informacij, zbiranju gradiva, potrebnega za izdelavo referatov, raziskovalnih in seminarskih 

nalog. Namenjena je potrebam učencev in strokovnih delavcev pri vzgojno-izobraževalnem 

procesu. S svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov. S tem prispeva k 

informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljenjsko učenje. 

Dejavnosti, ki so se izvajale v šolski knjižnic vse šolsko leto:   

− interno bibliotekarsko delo, skrb za oblikovanje in nabavo knjižnega gradiva;  

− bibliopedagoško delo (motiviranje učencev za samostojne uporabnike knjižnice in 

informacijskih virov ter razvijanju branja in bralne kulture, svetovanje in pomoč pri 

samostojnem odločanju za izbiro in uporabo knjižnega gradiva in informacijskih virov);  
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− izvedba bibliopedagoških ur v povezavi z učitelji prvega in drugega VIO, zgodovine, 

geografije in slovenščine; 

− izvedba bibliopedagoških ur za obisk štirih skupin otrok iz vrtca; 

− sodelovanje pri izvedbi ur medpredmetnega povezovanja in interdisciplinarnih dni; 

− sodelovanje na naravoslovnih in športnih dnevih; 

− organizacija in izvedba kulturnega dneva v SNG Maribor z ogledom opere Ljubezenski 

napoj za učence tretjega VIO; 

− organizacija in izvedba kulturnega dneva za šeste razrede Kulturna dediščina v Mariboru in 

vodenje po poteh kulturne dediščine v Mariboru; 

− organizacija in izvedba projekta »Rastem s knjigo«; 

− organizacija in izvedba proslave ob slovenskem kulturnem prazniku; 

− sodelovanje z učenkama šestih razredov ob branju lastne poezije na Bralnem maratonu v 

Mariboru, ob začetku branja za PBZ, ki ga organizira ZPM Maribor; 

− udeležba na svečani podelitvi literarne nagrade »večernica« v Murski Soboti, z učenci 

četrtih razredov; 

− priprava in izvedba branja za Prežihovo bralno značko in Ekobralno značko; 

− organizacija in izvedba zaključka PBZ z obiskom slovenskega mladinskega pisatelja 

Primoža Suhodolčana; 

− organizacija in sodelovanje na nočnem bralnem maratonu v šoli za učence tretjega VIO, ki 

so uspešno zaključili branje za PBZ in za gostujoče učence iz OŠ Dušana Flisa Hoče; 

− priprava učencev in sodelovanje na različnih natečajih, projektih in kvizih (Male sive 

celice, Vesela šola Pila-a in Ekokviz); 

− priprava tematskih razstav v knjižnici; 

− strokovno sodelovanje z delavci šole, udeležba na strokovnih srečanjih, učiteljskih 

konferencah, izobraževanjih, nadomeščanje sodelavcev in vodenje učbeniškega sklada. 

Za izposojo je uporabnikom šolske knjižnice na voljo 9142 monografskih publikacij.  

V šolskem letu 2013/14 so si uporabniki šolske knjižnice izposodili 6101 knjižnih enot.  

 

VESELA ŠOLA PIL-a 

 

Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja, veščin in 

spretnosti na zanimiv, zabaven in hudomušen način. S sodelovanjem v Veseli šoli tekmovalci 

spoznavajo različna zanimiva  področja človekovega delovanja in svet narave ter družbe.  Namen 

tekmovanja v znanju Vesele šole je širjenje splošnega znanja. 

V šolskem letu 2013/2014 se je na tekmovanje iz znanja Vesele šole prijavilo 60  učencev od  4. do  

9. razreda. 

Bronasto priznanje iz znanja VESELE ŠOLE so na šolskem tekmovanju 12. 3. 2014 usvojili 

naslednji učenci: 

- 4. razred: Ana Biškup, Eva Imenšek, Alen Martan, Emanuela Štrucl Rojko, Erik Ursini, Miha 

Brunec, Tilen Brunec, Žan Kaučič, Veronika Lončar, Tadej Plošinjak, Melisande Šneider Duret, 

Nik Urbas, Matic Žalek in Lora Žavrlan; 

- 5. razred: Niko Fras, Ana Gajzer, Saša Kodba, Vanesa Lobenwein, Živa Ornik, Nik Perko, Pika 

Sovič, Matic Terzer, Lara Čvan, Rene Druževac. Barbara Gutman, Urban Kamplet, Tian Knezoci, 

Patrick Breznik, Timotej Zavec, Nik Čoh, Mai Štiglic in Gregor Smiljan;  

- 6. razred: Andraž Kores, Samo Staklenac, Tjaša Jakopovič,  Matevž Nerat,  Aleksander  Oberleit, 

Tomaž Ulaga, Tin Miložič,  Luka Kalšek, Katarina Hlede Jelen, Mirko Pejčič in  Tim Pongrac; 

- 7. razred: Rok Pahič, Marko Colnarič, Tilen Brodnik, Andraž Valentinčič, Rene Breznik, Maša 

Pogorelec in Simon Ploj. 

Srebrno priznanje iz znanja VESELE ŠOLE  na državnem tekmovanju, ki je potekalo 16. 4. 2014 

na OŠ Draga Kobala v Mariboru,  so dosegli naslednji učenci: 

- 4. razred: Eva Imenšek, Veronika Lončar, Lora Žavrlan in Nik Urbas; 
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- 5.razred: Saša Kodba, Vanesa Lobenwein, Nik Perko, Pika Sovič, Niko Fras, Patrick Breznik, 

Nik Čoh in Mai Štiglic;   

- 6.razred: Katarina Hlede Jelen, Tomaž Ulaga, Tin Miložič, Luka Kalšek in Matevž Nerat.  
 

Na podružnici Dobrovce se je na tekmovanje iz znanja Vesele šole prijavilo 7 učencev iz 4. a 

razreda. 
Bronasto priznanje iz znanja Vesele šole so na šolskem tekmovanju 12. 3. 2014 usvojili naslednji 

učenci: Urška Bajrić, Luka Jaušnik, Nika Krstić, Staš Romih in Nika Žokalj. 
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju, ki je bilo 16. 4. 2014 na OŠ Draga Kobala v 

Mariboru, sta dosegla: Teo Rižnar in Ema Staklenac. 
                          

»MALE SIVE CELICE«  - slovenski televizijski kviz za otroke in mladostnike 

 

V torek, 1. 10. 2013,  smo se z dvema ekipama sedmošolcev (Maša Pogorelec, Tonja Čižič, Aleks 

Tašner, Tilen Brodnik, Rok Pahič in Simon Ploj) udeležili regijskega predtekmovanja slovenskega 

televizijskega kviza za otroke in mladostnike »Male sive celice«, kjer se ekipe sedmošolcev 

pomerijo v znanju. 

Predtekmovanje je potekalo na OŠ Velika Nedelja. V močni konkurenci 70 ekip je naša ekipa v 

sestavi učencev Tonje Čižič, Maše Pogorelec in Aleksa Tašnerja usvojila 13. mesto. Ekipa, v 

sestavi Roka Pahiča, Tilna Brodnika in Simona Ploja, je osvojila 4. mesto in se uvrstila med 36 

najboljših ekip v Sloveniji, ki so se v znanju pomerile na snemanju oddaje Male sive celice, na RTV 

Slovenije v Ljubljani. 

Na prvem snemanju kviza Male sive celice,  v sredo, 15. 1. 2014,  na RTV Slovenija v Ljubljani so 

pred televizijskimi kamerami svoje znanje pokazali Simon Ploj, Tilen Brodnik in Rok Pahič. V 

znanju so se pomerili z ekipo OŠ Puconci in zmagali ter se uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

V sredo, 2. 4. 2014, je na RTV Slovenija potekalo že drugo snemanje oddaje kviza Male sive celice. 

Pred televizijskimi kamerami je svoje znanja ponovno pokazala naša ekipa sedmošolcev, ki so jo 

sestavljali: Rok Pahič, Simon Ploj in Tilen Brodnik. Pomerili so se z ekipo iz OŠ Grm iz Novega 

mesta. V izenačenem in napetem dvoboju je bila uspešnejša ekipa iz OŠ Grm.  

Vsem našim tekmovalcem iskreno čestitamo za prikazano odlično znanje na regijskem 

predtekmovanju in snemanju oddaje Male sive celice na RTV Slovenija v Ljubljani. S svojim 

prikazanim znanjem so se uvrstili med 16 najboljših ekip v Sloveniji.  

 

EKOKVIZ 

 

V petek, 7. marca 2014, je potekalo v Sloveniji  šolsko tekmovanje v Ekokvizu, kjer so se ekipe iz 

161 OŠ v Sloveniji potegovale za najboljše rezultate. Sodelovalo je 1355 ekip. Učenci so z 

aplikacijo na spletnem mestu reševali 30 vprašanj, ki so bila povezana z letošnjimi temami o 

podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti in prehrani.  

Našo šolo so zastopale štiri ekipe. Najboljši rezultat so dosegli učenci ekipe Ekobicikelj: Simon 

Ploj, Tilen Brodnik in Rok Pahič z usvojenimi 24 točkami.  Usvojili  so 32. mesto v mariborski 

regiji med 349 ekipami.  

 

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA 

 

V šolskem letu 2013/14 se je k sodelovanju za branje Prežihove bralne značke prijavilo 388 

učencev (v Miklavžu 320 učencev in v Dobrovcih  68 učencev). Za izvedbo PBZ so v prvem VIO 

zadolženi učitelji razredniki, prav tako za učence četrtih in petih razredov. Pogovor o prebranih  

knjigah za učence šestih razredov in tretjega VIO je vodila učiteljica slovenščine Milena Kočevar. 

Prežihovo bralno značko je v šolskem letu 2013/14 usvojilo: 

- 59 učencev v prvih razredih, 

- 63 učencev v drugih razredih, 
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- 65 učencev v tretjih razredih, 

- 57 učencev v četrtih razredih,  

- 49 učencev v petih razredih, 

- 17 učencev v šestih razredih, 

- 3 učenci v sedmih razredih, 

- 9 učencev v osmih razredih,  

- 5 učencev v devetih razredih. 

 

Od 388 prijavljenih učencev je Prežihovo bralno značko usvojilo 327 učencev. Še posebej sta bili  

nagrajeni in pohvaljeni učenki iz devetega razreda, ki sta bili zvesti bralki lepe knjige vseh devet let, 

torej sta bralno značko v času šolanja usvojili vsako šolsko leto in pridobili naslov »ZLATI 

BRALEC«. Vsi učenci, ki so usvojili bralno značko, so prejeli knjižne nagrade in priznanja, ki  jih 

podarja Zveza prijateljev mladine Slovenije. 
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17 DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE  
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Sociala, zdravstvo 

Finančna sredstva, ki jih pridobivamo iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, od 

ustanoviteljice Občine Miklavž na Dravskem polju, RK Miklavž in RK Dobrovce, Skoke in 

Dravskega Dvora, DPM Miklavž, Šolskega sklada, društev in ostalih donatorjev, namenjamo  

socialnim transferjem za izenačevanje socialnih razlik med učenci.  

 

Število subvencioniranih obrokov iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

 Malica  Kosilo 

september 2013  118 38 

oktober 190 52 

november 201 51 

december 203 53 

januar 2014 206 53 

februar 214 57 

maj 218 58 

junij 218 58 

 

Občina Miklavž na Dravskem polju je v šolskem letu 2013/2014 subvencionirala 15 kosil. 

Dodatna sredstva za pomoč staršem pri plačilih položnic za prehrano smo pridobivali tudi iz RK 

Miklavž, DPM Miklavž  in šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju. 

Veliko pozornost smo namenjali tudi socialnim pomočem pri nabavi šolskih potrebščin, delovnih 

zvezkov, udeležbi  v šoli v naravi, na zaključnih ekskurzijah, dnevih dejavnosti in letovanju za 

učence socialno šibkejših družin. 

 

RAZVOJNO-PREVENTIVNI PROGRAM ZA UČENCE 

(PREDAVANJA, DELAVNICE) 

Načrtovani razvojno-preventivni program je bil v celoti realiziran po LDN. Mesec november smo 

obeležili kot preventivni mesec boja proti odvisnosti v vseh treh VIO. 13. 11. 2013 smo organizirali 

interdisciplinarni dan v sodelovanju z Društvom za boljši svet.  

 

Načrtovani razvojno-preventivni program je bil v celoti realiziran oz. še dopolnjen s predstavitvami 

vrstniške mediacije za učence 1. in 2. in 5. razredov.  

UČENCI : 

 

RAZRED DATUM TEMA  IZVAJALEC 

4. maj Varni internet Matjaž Žuran 

5. 

 

 

december 

 

 

september – 

februar 

 

Bodi zvezda, ne 

meči petard 

 

Čas je za 

spremembe 

 

razredniki 

 

 

Vesna Jelen 

Godunc, 

Živa Krajnc 

6. 

 

september 

 

 

Zdravje kot 

vrednota 

(cepljenje HPV) 

Jaz in moje telo 

Vesna Jelen 

Godunc 
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7. september 

 

 

december 

Poklicna 

orientacija 

Naj revščina 

postane preteklost 

Trgovina z ljudmi        

Vesna Jelen 

Godunc 

 

 

8.  september, 

oktober, februar, 

november, 

april 

 

 

februar 

Drugače o 

poklicih 
 

Poklicna 

orientacija 

 

Ne kajenje 

 

Vesna Jelen 

Godunc 

 

 

 

Društvo za  

nekajenje 

9.  september, 

 

november 

 

maj 

Drugače o 

poklicih 

 

Poklicna 

orientacija 

 

Z glavo na 

zabavo 

Vesna Jelen 

Godunc 

 

SPVO Miklavž 

na Dravskem 

polju 

V okviru mladinskih delavnic smo organizirali: 

 

− 6.–9. razred:  Ekološko društvo za boljši svet gledališko predstavo in delavnice z naslovom 

Mladi v današnji družbi  

− okroglo mizo z vrstniškimi mediatorji 

− razstavo in izbor literature o mladih v današnji družbi. 

 

Pri realizaciji razvojno-preventivnih dejavnosti sodelujemo z zunanjimi sodelavci, ustanovami in 

strokovnjaki, ki s svojimi specifičnimi znanji prenašajo svoja vedenja na učence, starše in učitelje: 

− Center za socialno delo Maribor, 

− Center za socialno delo Ruše, 

− Svetovalni center za otroke mladostnike in starše Maribor, 

− Zavod za šolstvo Maribor, 

− Zveza prijateljev mladine Maribor, 

− Policijska postajo Maribor, 

− Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, 

− Center za preprečevanje odvisnosti Maribor, 

− Inštitut za varovanje zdravja, 

− Zveza društev nekadilcev Slovenije, 

− Društvo za boljši svet,  

− Zdravstveni dom Adolfa Drolca, 

− Slovensko društvo Hospic, 

− Dom starejših občanov Tezno, 

− Območno združenje Rdečega križa, 

− Unicef – mladinske delavnice, 

− Urad za droge Slovenija. 

− Planinsko društvo Miklavž 

− Slovenska Karitas 

− Društvo študentov medicine MF Maribor 
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Z dr. Branko Kučič Kvas sodelujemo pri organizaciji in izvajanju preventivnih zdravniških 

pregledov učencev šole, pri rednih preventivnih zobozdravstvenih pregledih in osveščanju otrok o 

pomenu osebne higiene, zdrave prehrane, prav tako zelo dobro sodelujemo s šolsko zobozdravnico, 

dr. Moniko Bračko. 

 

Regionalni razvoj in poklicna orientacija 

Z ustrezno poklicno orientacijo učencev in učenk šole si prizadevamo, da bi v naslednjih letih 

obogatili kadrovsko strukturo miklavške občine.  

Poklicna vzgoja je poudarjeno področje v času šolanja, ki ima tudi svoj pomen pri regionalnem 

razvoju. Najbolj intenzivna je v zadnjih dveh razredih, saj vključuje spoznavanje izobraževalnih 

poti, poklicev, pa tudi odkrivanje osebnih interesov in pričakovanj, ki naj bi bilo v skladu z 

učenčevimi  sposobnostmi in šolskim uspehom. 

Pri poklicni vzgoji poleg  vzgojno-izobraževalnih srednješolskih zavodov sodelujemo z: Zavodom 

za zaposlovanje Maribor, Centrom za izobraževanje in poklicno svetovanje Maribor in Obrtno 

zbornico Slovenije. 

V okviru interesne dejavnosti poklicne vzgoje so se na poklicnih delavnicah predstavili naši bivši 

učenci, ki so predstavili srednješolske programe, v katere so vključeni, in so jih devetošolci želeli 

spoznati. Predstavili so se naslednji programi: 

− gimnazija (splošna, gradbena, ekonomska, umetniška), 

− Srednja ekonomska šola, 

− Srednja prometna šola, 

− Srednja elektro-računalniška šola, 

− Srednja šola za gostinstvo in turizem, 

− Srednja biotehniška šola.  

            

13. 11. 2013 smo v sodelovanju z OŠ Hoče in OŠ Slivnica organizirali Tržnico poklicev, ki so se je 

udeležile vse mariborske srednje šole in predstavile svoje izobraževalne poti in poklice, za katere 

usposabljajo. 

15. 1. 2014 smo organizirali skupni sestanek staršev in učencev devetih razredov in jih informirali o 

postopku vpisa v srednje šole. 

Učenci so se 24. 3. 2014 vpisali v različne srednje šole v Mariboru. Vsi so bili seznanjeni z 

možnostmi štipendiranja, deficitarnimi poklici in s potrebami delovne sile na trgu. Ugotavljamo, da 

veliko naših bivših učencev opravlja srednješolsko in študijsko prakso na naši šoli, nekateri 

opravljajo volontersko ali plačano pripravništvo, nekaj pa jih je na šoli dobilo tudi zaposlitev.  

 

ŠOLA V NARAVI, ZAKLJUČNE EKSKURZIJE, LETOVANJA, DENARNE POMOČI 

   

V šolskem letu 2013/14 smo organizirali šolo v naravi za 3., 5. in 7. razrede. To so aktivnosti, ki so 

povezane s stroški bivanja in prevoza in predstavljajo za mnoge starše velike izdatke. Za 

izenačevanje socialnih razlik pridobivamo sredstva iz Šolskega sklada in tako omogočamo tudi 

otrokom iz socialno šibkih družin enakovredno vključevanje v šolo v naravi, dneve dejavnosti in 

zaključne ekskurzije. 

 

Pridobljena sredstva denarne pomoči so bila razdeljena v dogovoru z razredniki in pisno vlogo 

staršev oziroma skrbnikov.  

 

Naš cilj, ki izvira iz zakonitosti socialnega dela,  je omogočiti vsem otrokom druženje z vrstniki in 

je v celoti realiziran. Sredstva smo v Šolski sklad pridobivali preko raznih združenj in sponzorjev. 

V decembru 2013 smo na šoli organizirali dobrodelni bazar, denar (1810,22 €) je bil v celoti 

nakazan Šolskemu skladu, ki je dobršen del sredstev namenil socialno prikrajšanim učencem. 
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Sredstva, ki so bila porabljena za enakovredno vključevanje socialno prikrajšanih učencev v 

procesu vzgoje in izobraževanja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letovanju otrok iz socialno ogroženih družin je Občina Miklavž na Dravskem polju namenila 5.700 

EUR in omogočila denarno pomoč pri letovanju 22 otrokom v Poreču in 4 otrokom na Domu 

Miloša Zidanška na Pohorju. 2.300 EUR je Občina namenila otrokom z zdravstvenimi indikacijami, 

ki bodo letovali v klimatskem zdravilišču Frankopan v Punatu.  

 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Sodelovanje s starši je potekalo individualno po dogovoru in na pogovornih urah ter pri organizaciji 

starševskih večerov s povabljenimi predavatelji, kot tudi s tematskimi roditeljskimi sestanki, ki so 

jih izvedli razredniki in šolski pedagoginji Vesna Jelen Godunc in Živa Krajnc. 

 

12. 11. 2013 je bil organiziran 1. starševski večer na temo Vzgoja za odgovorno vedenje otrok, ki 

ga je vodila dr. Zdenka Zalokar Divjak. 

14. 1. 2014 – Vpisni postopek za starše in učence 9. razredov. 

6. 2. 2014 –  Organizacija 1. roditeljskega sestanka za bodoče prvošolce. 

11. 3. 2014 je bil  organiziran 2. starševski večer na temo Kako ravnati ob apatiji in dolgčasu 

današnjih otrok, ki ga je vodila dr. Zdenka Zalokar Divjak.  

 

13. 5. 2014 – Poklicna orientacija za starše 8. razredov. 

10. 6. 2014 – Organizacija 2. roditeljskega sestanka za bodoče prvošolce.  

 

NADARJENI UČENCI IN NAGRADNA EKSKURZIJA 

 

Maja 2014 se je v postopku odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci zaključilo identificiranje 

evidentiranih učencev. Testiranje je 7. 3. 2014 in 14. 3. 2014 na šoli opravil psiholog Miran Babič 

iz Svetovalnega centra za otroke mladostnike in starše Maribor. 

 

27. 5. 2014 so bili vsi starši evidentiranih učencev povabljeni na svetovalni razgovor, kjer so dobili 

vpogled v vrsto nadarjenosti svojega otroka in možnost individualnega posvetovanja s psihologom.  

1. Občina Miklavž  

 

650,00 

 

2. Šolski sklad:   

− šola v naravi, 3. r. 

− dejavnosti ob pouku 

− intenzivne pevske vaje 

− prehrana 

− koraki za korakce 

− nagradni izlet 

− prevoz tabor nadarjeni 

 

 

126,92 

1.656,97 

103,47 

93,28 

1.022,00 

500,00 

294,98 

3. RK Skoke:  

− del. zvezki in šol.potr. 

117,32 

4. Donatorska sredstva  

DPM Miklavž 

RK Miklavž 

 

 

200,00 

300,00 

SKUPAJ  5.064,94 € 
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V letošnjem letu so bili v novembru 2013 evidentirani, maja 2014 pa identificirani učenci 

                                  

4. razred 17 učencev 

7. razred 2 učenca 

Skupaj 19 učencev 

 

Število identificiranih nadarjenih učencev po razredih 

 

4. razred 17 učencev 

5. razred 21 učencev 

6. razred 19 učencev 

7. razred 16 učencev 

8. razred 19 učencev 

9. razred 18 učencev 

Skupaj  110 učencev 

 

4. 6. 2014 smo devetič izpeljali nagradno ekskurzijo za naše najuspešnejše učence z različnih 

področij v  7., 8. in 9. razredu. Učitelji mentorji so za nagradno ekskurzijo predlagali 34 učencev, 

udeležilo se je je 32. Šolski sklad je za ekskurzijo doniral 500 EUR. 

 

Številčni seznam nagrajenih učencev po razredih: 

 

7. razred 14 

8. razred 11 

9. razred 9 

Skupaj 34 učencev 
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18 POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI  
 

V šolskem letu 2013/2014 so dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj nudile: Zdenka Roškarič Duh (defektologinja), Katarina Germšek (pedagoginja), Živa 

Krajnc (pedagoginja) in Barbara Vidovič (pedagoginja). Dodatno strokovno pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj so izvajale tudi zunanje strokovne delavke (Mateja 

Šilc – OŠ Gustava Šiliha Maribor, Irena Varžič – Center za sluh in govor Maribor). V izvajanje 

dodatne strokovne pomoči je bilo v šolskem letu 2013/2014 vključenih 24 učencev, od tega je bilo 

19 učencev z matične šole in 5 učencev s podružnične šole. Dodatna strokovna pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj je bila v šolskem letu 2013/2014 nudena v obsegu 61 

ur tedensko, dodatna strokovna pomoč – učna pomoč pa v obsegu 33 ur tedensko.  

Dodatno strokovno pomoč smo izvajale individualno zunaj oddelka ali v njem – glede na odločbo o 

usmeritvi in posebne potrebe posameznega učenca. V skladu z odločbo o usmeritvi smo dodatno 

strokovno pomoč izvajale tudi v posebni skupini zunaj oddelka. Pri urah dodatne strokovne pomoči 

smo pri učencih s posebnimi potrebami razvijale področja, na katerih imajo težave ter s pomočjo 

specifičnih metod dela in pristopa nudile dodatne razlage učne snovi, pomoč pri obvladovanju učne 

snovi, številna utrjevanja, pomoč pri pripravi na ustna in pisna ocenjevanja znanja, pomoč pri 

urejanju zapiskov in organizaciji učenja v šoli in doma. Vsi učenci so usvojili zastavljene cilje v 

individualiziranih programih in napredujejo v višji razred, učenci 9. razredov pa zaključujejo 

osnovnošolsko obveznost in se vpisujejo v srednjo šolo. Redno sodelujemo z učitelji, razredniki, s 

šolsko svetovalno službo, s starši obravnavanih učencev in s strokovnjaki zunanjih institucij, pri 

katerih so ti učenci obravnavani. V šolskem letu 2013/2014 smo kot vodje strokovnih skupin za 

spremljanje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmerjanju 

usmerjeni na našo osnovno šolo, sodelovale pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranih 

programov za posameznega učenca ter vodile timska srečanja strokovnih skupin. 

 

POROČILO O IZVAJANJU INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI 

V letošnjem šolskem letu so bile ure individualne in skupinske pomoči razdeljene med ure učne 

pomoči (5 ur) in ure za delo z nadarjenimi učenci (8 ur).  

 

Individualna in skupinska pomoč je potekala zunaj razreda, individualno ali v dvojicah, saj se je 

takšna oblika pomoči izkazala kot najučinkovitejša. Individualno in skupinsko pomoč je obiskovalo 

devet učencev, od tega na matični šoli sedem, na podružnici Dobrovce pa dva učenca.  

 

V šolskem letu 2013/2014 je bilo v dejavnosti za  nadarjene učence k sodelovanju povabljenih vseh 

91 učencev. Nadarjeni učenci so se prostovoljno udeležili dejavnosti, ki so bile za njih pripravljene 

oz. so bili nanjo povabljeni.  

 

Delo z nadarjenimi učenci 5. razredov je potekalo v obliki kreativnih delavnic vse šolsko leto enkrat 

na teden v obsegu ene šolske ure. Poleg tega smo se odzivali tudi na aktualne dogodke in prireditve 

v širšem okolju. Oktobra smo organizirali dvodnevni tabor za nadarjene, ki se ga je udeležilo 24 

učencev od 6. do 9. razreda. Med šolskim letom smo pripravili še druge aktivnosti: ogled gledališke 

predstave v angleškem jeziku Romeo in Juliet,  delavnico peke prazničnih piškotov, delavnice 

raziskovalnega dela, sodelovali smo z OŠ Starše in skupaj organizirali počitniške ustvarjalne 

delavnice, organizirali smo nagradno ekskurzijo, se udeležili Festivala prostovoljstva in festivala 

Igraj se z mano, v sodelovanju z OŠ Dušana Flisa Hoče smo organizirali Noč branja, sodelovali 

smo s starši, ki so izvedli delavnice na svojo pobudo. Vse leto so potekale delavnice učiteljev po 

področjih (Albin Lorber - likovno; Nevenka Gselman - matematično; Jyoti Jöbstl - dramsko; Janja 

Draškovič - literarno; Rok Ozmec - naravoslovno-tehnično področje). Dejavnosti so bile realizirane 

najmanj 95 %. 
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19 KADROVSKA ZASEDBA 

 

V šolskem letu 2013/14 je bilo zaposlenih za šolski program 70 delavcev in 4 pripravnice. 

Strokovni delavci: 

− ravnateljica 

− pomočnik ravnateljice 

− v I. VIO: 9 učiteljic in 3 vzgojiteljice v 1. razredu 

− v II. VIO: 6 učiteljic 

− v III. VIO: 18 učiteljev 

− OPB, JUV: 5 učiteljev 

− knjižničarka: 1 

− pedagoginje: 3 

− defektologinja: 1,2 

− računalnikar 

− 4 pripravnice – učiteljice predmetnega pouka 

 

Tehnično osebje: 

− hišnika: 2 

− čistilke: 7 

− kuhinja: 4 

− kuharica + čistilka: 1 

− računovodkinja: 1 

− poslovna sekretarka: 1 

− spremljevalec gibalno oviranega otroka 

 

Težav s pridobivanjem novih kadrov ni bilo. Zaradi nadomeščanja delavk na dolgotrajnem 

bolniškem staležu smo imeli zaposlene: učiteljico razrednega pouka in pedagoginjo ter čistilko za 

polovični delovni čas. 

Ostalo nadomeščanje zaradi bolniškega staža smo uredili znotraj šole, težav pri realizaciji 

predmetnika ni bilo.  

Preko javnih del smo imeli zaposlenega informatorja. 

 

 Priimek in ime Delovno mesto 

1. MIHALIČ MALI, Dušanka ravnateljica 

 

Strokovni delavci: 

 

  priimek in ime zaposlenega 
plačilni 

razred 
naziv 

delovno mesto 

2. BAMBIČ, Milena 5. svetovalec predmetni učitelj TJA 

3. BREZNIK, Marjetka 5. svetovalec predmetni učitelj BIO, KEM 

4. DETIČEK, Ksenija 4. mentor učitelj razrednega pouka 

5. DRAŠKOVIČ, Janja 0. brez predmetni učitelj SLJ 

6. FEGUŠ, Sonja 3. mentor učitelj razrednega pouka 

7. GAVEZ ŠERBINEK, Leonida 4. svetovalec predmetni učitelj ZGO 

8. GRAŠIČ, Edita 5. mentor učitelj razrednega pouka 

9. GSELMAN, Nevenka 5. mentor predmetni učitelj MAT, FIZ 

10. JELEN-GODUNC, Vesna 5. svetovalec pedagoginja 

11. JÖBSTL, Jyoti 3. mentor predmetni učitelj TJA 

12. KALEZIČ, Miro 5. svetovalec predmetni učitelj ŠPO 

13. KIRBIŠ, Zorka 5. mentor drugi učitelj v 1. razredu 
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14. KOCBEK, Simona 5. svetovalec učitelj razrednega pouka 

15. KOČEVAR, Milena 5. svetovalec predmetni učitelj SLJ 

16. KOLANDER, Andreja 0. mentor predmetni učitelj ŠPO 

17. KOLARIČ, Marija 5. svetovalec predmetni učitelj SLJ 

18. KOS, Irena 3. mentor učitelj razrednega pouka 

19. KRAJNC, Živa 2. brez pedagoginja 

20. KRAMBERGER, Vesna 5. mentor drugi učitelj v 1. razredu 

21. LADINEK, Karina 0. brez poučevanje v oddelkih OPB 

22. LASBAHER, Tatjana 5. svetovalec učitelj razrednega pouka 

23. LOVIŠČEK, Metka 5. mentor knjižničarka 

24. MAJHENIČ, Darja 5. svetovalec učitelj razrednega pouka 

25. MALEC, Jerneja 5. svetovalec učitelj razrednega pouka 

26. MERNIK, Leandra 3. svetovalec predmetni učitelj BIO, KEM 

27. MILJANČIČ, Leja 5. mentor učitelj razrednega pouka 

28. NERAT, Darja 3. mentor učitelj razrednega pouka 

29. OTIČ, Ana 2. mentor učitelj razrednega pouka - porod 

30. OZMEC, Rok 3. mentor predmetni učitelj TIT 

31. ŠTRUCL, Janja - nadomeščanje 0. mentor učitelj razrednega pouka 

32. PEČNIK, Ines 5. svetovalec predmetni učitelj NE2, DKE 

33. PETKO, Marija 5. mentor drugi učitelj v 1. razredu 

34. PRIMEC, Alenka 5. svetovalec učitelj razrednega pouka 

35 RAJBAR, Irena 5. svetovalec predmetni učitelj ZGO, GEO 

36. RINC UROŠEVIČ, Andreja 3. svetovalec Pedagoginja - porod 

37. ROŠKARIČ DUH, Zdenka 5. svetovalec defektologinja 

38. ŠIROVNIK, Blanka 5. svetovalec učitelj razrednega pouka 

39. TRSTENJAK, Zvonko 5. svetovalec predmetni učitelj FIZ, TIT 

40. VAJS, Nuša 5. svetovalec predmetni učitelj GUM 

41. VEČEK, Marjan 5. mentor predmetni učitelj FIZ, MAT 

42. VINTER, Lidija 5. svetovalec učitelj razrednega pouka 

43. ZDUNIČ, Lilijana 5. mentor predmetni učitelj MAT, FIZ 

44. ZOBEC, Katja 3. mentor Predmetni učitelj TJA 

45. ŽITNIK, Simon 4. mentor učitelj razrednega pouka – porod. 

46. ŽURAN, Matjaž 3. brez računalnikar, laborant 

47. BRUMEN DUŠANKA 0. brez učitelj razrednega pouka 

48. 
GERMŠEK, Katarina – 

nadomeščanje 
2. brez 

pedagoginja 

49. MESARIČ, Špela  2. mentor 
Poučevanje v oddelkih OPB, 

predmetni učitelj TJA 

50. VIDOVIČ, Barbara 0 brez OPB 

51. ŠILC, Mateja 2. brez defektolog 

52. KORITNIK, Ana − nadomeščanje 2. mentor poučevanje v oddelkih OPB 

53. KLAUČIČ, Nina 0 brez Pripravnica - SLJ 

54. KRANER, Nataša 0 brez Pripravnica 

55. PUŠNIK, Sanja 0 brez Pripravnica - SLJ 

56. MEGOVEC, Jelena 0 brez Pripravnica – TJA 
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Tehnično osebje: 

 

 Priimek in ime 
plačni 

razred 

delovno mesto 

57. ADAMIČ, Sabina 4. poslovni sekretar 

58. EKSELENSKI, Darinka 6. kuharica 

59. TOPLAK, Hilda 5. čistilka 

60. GAJZER, Karmen 0. čistilka 

61. HORVAT, Vojko 6. hišnik 

62. JUG, Sonja 6. čistilka 

63. JURTELA, Tomaž 6. kuhar 

64. KLOBUČAR, Štefica 3. čistilka 

65. KOS, Irena 4. čistilka 

66. KOŽEL, Anita 7. računovodja 

67. KOS, Tomaž 0. hišnik 

68. RUMEŽ, Ljuba 6. kuharska pomočnica 

69. ZOBEC, Tanja 6. čistilka + kuharica 

70. BAČNIK, Matija 0. spremljevalec gibalno oviranega otroka 

71. BREZNIK, Valerija 0. čistilka 

72. FRAS, Anastazija − nadomeščanje 0. čistilka 

73. HARNER, Marija 0. čistilka 

74. MERČNIK, Jože – javna dela  informator 
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19 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 
 

PEDAGOŠKO VODENJE RAVNATELJICE 

Na koncu šolskega leta nastopi čas za evalvacijo opravljenega dela in na podlagi ugotovitev le-teh 

tudi čas za načrtovanje. Tako kot v iztekajočem se šolskem letu, nas tudi v prihodnje čaka kar nekaj 

izzivov, na prvem mestu pa vsekakor, da doseženo kakovost pedagoškega dela tudi obdržimo ob 

istočasnem udejanjanju posodobljenih učnih načrtov. Kot pedagoški vodja sem v šolskem letu 

2013/2014 s timom spremljala Razvojni načrt ter evalvirala Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt. 

Razvojni načrt OŠ Miklavž na Dravskem polju za obdobje 2011–2016 je dokument, ki prikazuje 

usmerjenost OŠ Miklavž v tem petletnem obdobju. 

Pri oblikovanju je sodelovala večina zaposlenih na šoli ter učenci in starši. 

Prioriteta RN so rezultati opravljene analize stanja in hkrati izhodišče za oblikovanje le-tega. 

 

Prioritete: 

− novi posodobljeni učni načrti, 

− posodobitev učnih oblik in metod dela, 

− vključevanje strategij za preprečevanje nasilja, 

− preventivna dejavnost šole, 

− sprejemanje drugačnosti, 

− strokovni in profesionalen razvoj delovanja šole, 

− vključitev v inovacijski projekt ZRŠŠ, 

− sodelovanje s starši in z zunanjimi institucijami, 

− izboljšanje in strategije bralne pismenosti. 

 

Cilji Razvojnega načrta so: 

− posodabljanje učnih oblik in metod dela; 

− udejanjanje strokovnega in profesionalnega povezovanja med strokovnimi delavci šole 

(vertikalno povezovanje od 1. do 9. razreda, medpredmetno povezovanje znotraj razrednega 

učiteljskega zbora); 

− usposabljanje strokovnih delavcev za reševanje vzgojnih, disciplinskih in učnih posebnosti; 

− strokovno izobraževanje učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami; 

− izboljšanje vedenja učencev; 

− skrb za zdrav način življenja; 

− nadaljnje profesionalno in strokovno usposabljanje učiteljev na osnovi ugotovljenih potreb; 

− poglabljanje in nadgrajevanje že utečenih oblik sodelovanja s starši in okoljem; 

− skrb za ohranjanje dobrih materialnih pogojev za vzgojno-izobraževalno delo. 

 

Sočasno z Razvojnim načrtom šole je nastajal pomemben dokument – Vzgojni načrt šole OŠ 

Miklavž na Dravskem polju. Pomembni segment pedagoškega vodenja pa je spremljava 

učiteljskega dela in svetovanje. Pomembni so formalni in neformalni razgovori, različne pobude in 

vprašanja učiteljev ter odzivnost na njih. Učiteljevo delo in delo ostalih strokovnih delavcev 

spremljam preko uradne dokumentacije, urejenosti učilnic in kabinetov, pripravljenosti za 

sodelovanje v skupnih dejavnostih na šoli, velik pomen ima tudi odnos do sodelavcev. 
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PRIORITETE na pedagoškem 
področju dela 

CILJI KAZALNIKI SPREMLJAVA/ 
EVALVACIJA 

− izboljševanje medsebojne   
komunikacije  vseh 
udeležencev v VIZ-procesu 

 
 
 

− uporaba IKT pri pouku 
 
 
 

− razvoj e-kompetenc učiteljev 
in vodstva 

 
 
 

− uresničiti cilje vzgojnega  
načrta in medpredmetnega 
povezovanja, timsko delo 
 
 
 

− ustrezno in redno uporabljati 
IKT pri  pouku 
 
 

− oblikovana so e-gradiva 
− oblikovane spletne učilnice  
− večina učiteljev doseže nivo e-

kompetentnega učitelja 
 

− doslednost uresničevanja  
vzgojnega in akcijskega 
načrta 

− dosledno medsebojno 
sodelovanje za doseganje 
ciljev sodobne šole 
 

− vsi učitelji uporabljajo IKT 
pri rednem pouku  
 
 

− dokumentirana in 
ugotovljena uporaba IKT 
pri pouku  

− delujoče e-učilnice 
− objavljena e-gradiva 

− redni evalvacijski sestanki z   
vnaprej pripravljenimi 
vprašanji za razpravo po 
strokovnih aktivih 

− analiza medsebojnih 
odnosov 
 

− spremljanje uvajanja IKT v 
pouk   

− hospitacije ravnatelja 
− poročila učiteljev 

 
− spremljanje vzpostavljanja in  

delovanja e-učilnic (število  
obiskov)  

 

− razvijanje sodobnih oblik in 
metod VIZ-dela 

− izboljšanje kompetence − 
učenje učenja 

− povečati delež aktivnih oblik in  
metod učenja učencev 
(sodelovalnega učenja) ter 
uporab IKT pri pouku 

− učitelji načrtno razvijajo  
kompetence za samostojno   
učenje učencev 

− v pripravah so 
dokumentirane  
aktivnosti učencev 

− povečan delež aktivnih 
oblik učenja učencev in 
uporabe IKT 

− program stalnega 
strokovnega     
izobraževanja vključuje  
usposabljanja učiteljev za  
uporabo sodobnih oblik in  
metod učenja in 
poučevanja 

− dvig nivoja notranje 
motivacije učencev za 
učenje 

− izboljšana kompetentnost 
učencev za samostojno 
učenje  

− učitelji sproti sami spremljajo 
         svoje delo in ob koncu 

vsakega leta pripravijo 
poročilo 

− spremljanje nivoja notranje 
        motivacije učencev 
− hospitacije ravnatelja  
− empirična analiza – 

didaktični vidiki poučevanja 

(po 4–5 letih) 

− preizkus kompetentnosti za  
samostojno učenje 

− samoevalvacija oz. 
pedagoška primopredaja 

 
 
 

− razvijanja kompetenc za delo  
razrednika  

− aktivno sodelovanje v 
strokovnem aktivu razrednikov 

− večje zadovoljstvo učencev 
in staršev z delom 
razrednika 

− dvig dosežkov na NPZ in 
drugih nacionalnih 
preizkusih 

− vprašalniki za učence in 
starše 

− izboljšati učne dosežke 
učencev 

− izboljšati dosežke na NPZ 
 
 
 
 

− izboljšati vzgojne rezultate 

− dvig funkcionalne pismenosti  
in samostojnosti učencev 
 
 
 
 

− uporaba mediacije pri 
reševanju vzgojnih konfliktov 

− izboljšati senzibilnost učiteljev 
za vzgojno problematiko 

− izboljšati uspešnost vzgojnega  
        ukrepanja 

− višji uspeh na NPZ 
 
 
 
 
 

− delež uporabe restitucije v  
        vzgojnem ukrepanju 
− delež socialnih iger, 

izvedenih pri razrednih 
urah 

− analiza rezultatov na NPZ  
− analiza in primerjava 

dosežkov ter načrt za 
nadaljnje delo po vertikali po 
določenih predmetih 
 
 

− anketa za učence in starše 
− medsebojne hospitacije 
− hospitacije 
 

 

Povzetek ugotovitev 

  

Na osnovi predstavitev osnovnih elementov razvojnih načrtov in razprave ugotavljamo, da je 

pomembno, da pri oblikovanju Razvojnega načrta upoštevamo obstoječe stanje na področju 

kakovosti učenja učencev in dosežkov na nacionalnem nivoju, upoštevamo usposobljenost učiteljev 

in obstoječe stanje na področju vključevanja sodobnih oblik in metod poučevanja, obstoječe 

medsebojne odnose in značilnosti vedenja učencev, stanje na kadrovskem, organizacijskem, 

materialnem in finančnem področju. Razvojni načrt je torej celovit dokument, ki izhaja iz stanja in 

potreb konkretne šole, pa tudi razvojnih prioritet v šolskem sistemu (npr. upošteva tudi nova 

zakonska določila, nove koncepte itd.). Razvojni načrt je dolgoročno usmerjen. Njegovo glavno 

vodilo so oblikovane prioritete in cilji. Tudi cilji so dolgoročno zastavljeni in se operativizirajo v 

akcijskih načrtih. Razvojni načrt nastaja pod vodstvom ravnatelja šole. Pri oblikovanju sodeluje 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 91 - 

razvojni tim šole, ki ga sestavljajo vodje prioritetnih projektov oz. programov. V LDN šole se po 

navadi realizira le določena faza projekta.   

UČITELJSKI ZBOR 

Učiteljski zbor je svoje delo usklajeval na rednih mesečnih konferencah. Imeli smo 11 konferenc in 

3 oddelčne ter 2 ocenjevalni, na katerih smo obravnavali pedagoško problematiko, novosti, 

zakonodajo, aktualne stvari, govorili o delovni obvezi, novostih za naslednje leto, o realizaciji 

Razvojnega načrta šole (2011–2016), o Vzgojnem načrtu šole, o pravilih šole, o NPZ, disciplini, 

pohvalah, sprejeli pravila šolske prehrane, obravnavali učbenike in delovne zvezke, dogovore za 

nadaljnje delo, kar je tudi zapisano v zapisnikih učiteljskega zbora.  

Med šolskim letom in pred koncem šolskega leta so se sestali oddelčni učiteljski zbori, na katerih 

smo obravnavali vsakega posameznega učenca, delo v oddelku in specifiko v vsakem VIO. 

Na zadnji pedagoški konferenci smo opravili pedagoško primopredajo, kot pomemben del 

evalvacijskega programa. Gospa Ksenija Detiček nas je seznanila, s kakšnim znanjem učenci 

zapuščajo I. VIO. S kakšnimi znanji učenci 6. razredov zapuščajo 2. VIO, nas je podrobno seznanila 

gospa Janja Draškovič. Razredničarka 9. razreda, gospa Lilijana Zdunič, pa nam je predstavila 

evalvacijo znanj učencev 9. razredov – s kakšnim znanjem so učenci zapustili našo šolo.  

S takšnim delom sem, kot ravnateljica, zelo zadovoljna, saj je evalvacija opisanega dela izredno 

pomembna za nadaljnje delo. 

Izrednega pomena je tudi medpredmetno povezovanje za doseganje ciljev sodobne šole 21. stoletja.  

 

ZNANJA UČENCEV,  KI ZAPUŠČAJO I. VIO 
  

V letošnjem šolskem letu zapušča 1. VIO prva generacija, ki je bila ob vstopu v šolo deležna 

prenove učnih načrtov. To pomeni, da smo pri SLJ učence opismenili do konca drugega razreda, v 

tretjem razredu smo veščini branja in pisanja le utrjevali in poglabljali – predvsem smo delo 

usmerili na branje z razumevanjem. Prenove so bili deležni tudi učni načrti pri ostalih predmetih. 

Pri MAT smo že v prvem razredu računali do 20 s prehodom, v tretjem razredu smo snov zaključili 

s pisnim seštevanjem in odštevanjem do 1000. 

Učenci zapuščajo 1. VIO z zadovoljivim temeljnim znanjem. Kar nekaj učencev dosega višje 

standarde znanja, nekateri še potrebujejo učno pomoč (obiskujejo DOP, imajo izdelan izvirni 

delovni projekt pomoči). Podrobna analiza teh je bila predstavljena bodočim učiteljicam na 

primopredaji, dne 27. 6. 2014, kjer so bile seznanjene s tem, kateri učenci so obiskovali DOP, 

DOD, imeli izdelan izvirni delovni projekt pomoči, kateri učenci bodo po naši presoji predlagani za 

nadarjene, s splošnim znanjem, disciplino, družinskimi posebnostmi … 

Učenci zapuščajo 1.VIO z naslednjimi znanji po tematskih sklopih: 

- SLJ: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: poslušanje, govorjenje, 

dramatika, proza, poezija. Posamezni učenci, ki obiskujejo dopolnilni pouk, 

potrebujejo pomoč pri samostojnem oblikovanju in zapisu krajših besedil, pri 

razumevanju prebranega, prav tako pri določenih učencih ni zadovoljivo usvojena 

tehnika branja; 

- MAT: pri tematskih sklopih: geometrija in merjenje, aritmetika in algebra ter druge 

vsebine je znanje učencev zadovoljivo. Posamezni učenci, ki obiskujejo dopolnilni 

pouk, imajo težave pri risanju simetričnih oblik, zamenjujejo telesa in like, 

poštevanke niso usvojili do avtomatizma, matematične probleme rešujejo ob 

vodenju; 

- ŠPO: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: naravne oblike gibanja, 

igre z žogo, atletska abeceda, plesne igre, izletništvo in pohodništvo. Nekaj učencev 

ne zmore samostojno narediti prevala nazaj, 5 učencev ne preplava 25 metrov; 

- LUM: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: risanje, slikanje, 

kiparstvo, arhitektura in grafika; 
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- GUM: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: igranje na glasbila, 

gibanje ob glasbi, poslušanje glasbenih vsebin, izvajanje glasbenih vsebin. Nekaj 

učencev glasbeno ustvarja ob vzpodbudi. 

- SPO: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: prostor, promet, okoljska 

vzgoja, sile in gibanje, snovi, pojavi, živa bitja, človek, jaz, skupnosti, odnosi. 

Nekateri učenci imajo težave pri prepoznavanju časa – uporaba ure. 

 

Učenci zapuščajo 1.VIO s sledečimi vseživljenjskimi znanji:  

 

Učenci zadovoljivo razvrščajo, primerjajo, presojajo uporabno vrednost podatkov in informacij, 

uporabljajo različne vire informacij in podatkov (knjige, članki, priročniki… ), ustno izražajo 

mnenja (dejstev nismo izražali), sodelujejo v skupinah, da bi lažje dosegali skupne cilje in si 

prizadevali zanje, uporabljali različne informacijske in komunikacijske tehnologije (računalnik, 

fotoaparat… ). Posamezni učenci analizirajo napake ob vzpodbudi, ob vodenju rešujejo probleme, 

utemeljujejo ob pomoči. V 1.VIO nismo oblikovali izvlečkov, selekcionirali podatkov in 

informacij, pisno izražali mnenj, dejstev, učinkovito in na več načinov komunicirali z različnim 

občinstvom. 

 

Učiteljice menimo, da morajo biti učenci, ki zapuščajo 1. VIO, predvsem dobro opismenjeni, 

spretni v branju in razumevanju prebranega in slišanega, saj je to osnova za nadaljnje učenje. To pa 

ti učenci prav gotovo so.  

  

ZNANJA UČENCEV, KI ZAPUŠČAJO 5. RAZRED 

 

1. Struktura učencev 5. razredov 

 5. a 5. b 5. c SKUPAJ 

Število učencev 19 19 21 59 

Nadarjeni učenci 6 8 7 21 

Učenci z učnimi težavami 1 2 2 5 

 

2. Analiza vseživljenjskih znanj ob koncu 5. razreda po posameznih ciljih pri predmetih 

(9) 

Cilji: 

- PRIMERJATI, RAZVRŠČATI in UTEMELJEVATI so doseženi pri vseh predmetih; 

- OBLIKOVATI IZVLEČKE: cilj je dosežen pri 4 predmetih; 

- ANALIZIRATI: cilj je dosežen pri 6 predmetih; 

- REŠEVATI PROBLEME: cilj je dosežen pri 8 predmetih; 

- ANALIZIRATI NAPAKE: cilj je dosežen pri vseh predmetih; 

- ISKATI PODATKE IN INFORMACIJE: cilj je dosežen pri vseh predmetih; 

- SELEKCIONIRATI PODATKE IN INFORMACIJE: cilj je dosežen pri 6 predmetih; 

- PRESOJATI UPORABNO VREDNOST PODATKOV IN INFORMACIJ: cilj je dosežen 

pri 3 predmetih; 

- UPORABLJATI RAZLIČNE VIRE INFORMACIJ IN PODATKOV: cilj je dosežen pri 

vseh predmetih; 

- USTNO IZRAŽATI MNENJA, DEJSTVA: cilj je dosežen pri vseh predmetih; 

- PISNO IZRAŽATI MNENJA, DEJSTVA: cilj je dosežen pri 4 predmetih; 

- UČINKOVITO IN NA VEČ NAČINOV KOMUNICIRATI Z RAZLIČNIM 

OBČINSTVOM: cilj je dosežen pri 2 predmetih; 

- SODELOVATI V SKUPINI ZA LAŽJE DOSEGANJE CILJEV: cilj je dosežen pri 6 

predmetih; 
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- UPORABLJATI RAZLIČNE INF. IN KOMUN. TEHNOLOGIJE: cilj je dosežen pri 3 

predmetih. 

 

Iz zbranih podatkov je razvidno, da imajo učenci najmanj težav pri primerjanju, razvrščanju, 

utemeljevanju, oblikovanju izvlečkov in ustnem izražanju dejstev. 

Pri oblikovanju in zapisovanju mnenj in stališč se pojavljajo težave. 

Bolj učinkovito najdejo informacije na spletu kot v pisnih virih. Težave imajo pri selekcioniranju 

informacij, še težje pa je presojanje uporabne vrednosti podatkov in informacij. 

Tem ciljem bo potrebno v naslednjih letih dati večji poudarek. 

Pripravljeni so sodelovati v skupini za lažje doseganje ciljev. 

Najmanj možnosti so imeli dokazovati učinkovito komuniciranje z različnim občinstvom. 

Letošnji petošolci so generacija, ki razume in zna zelo učinkovito uporabljati hiško vprašanj. Torej 

razlikujejo taksonomske stopnje zahtevnosti vprašanj. 

 

ANALIZA ZNANJ PO ZAKLJUČENEM 9. RAZREDU OŠ   
 

1. Struktura učencev 9. razredov  

  9. a  9. b  Skupaj  

Število učencev  23  25  48  

Nadarjeni učenci  7  11  18  

Učenci s posebnimi 

potrebami  

3  1  4  

Učenci  z učnimi 

težavami  

1  2  3  

   

2. Analiza vseživljenjskih znanj ob koncu III. VIO  
 

Vsi podatki so zbrani v tabeli. Večina ciljev vseživljenjskih znanj, ki jih zasledujemo, je doseženih 

zadovoljivo.  

Natančnejša analiza po posameznih ciljih pri posameznih predmetih:  

- PRIMERJATI: cilj je dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b − SLJ, MAT, TJA, LUM, 

GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, NE2;   

- RAZVRŠČATI: cilj je dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b − SLJ, MAT, TJA, LUM, 

GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, NE2;   

- UTEMELJEVATI: cilj je dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b − SLJ, MAT, TJA, LUM, 

GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, NE2;   

- OBLIKOVATI IZVLEČKE: cilj je dosežen pri desetih predmetih 9. a in 9. b − SLJ, MAT, 

TJA, GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, razen pri predmetih NE2 IN LUM, kjer niso 

oblikovali izvlečkov;  

- ANALIZIRATI: cilj je dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b − SLJ, MAT, TJA, GUM, 

GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, NE2. Nezadovoljivo je cilj dosežen pri predmetu LUM; 

- REŠEVATI PROBLEME: cilj je dosežen pri večini predmetov v 9. a in 9. b − SLJ, MAT, 

TJA, LUM, GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, razen pri predmetih NE2, kjer niso 

reševali problemov; 

- ANALIZIRATI NAPAKE: cilj je dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b − SLJ, MAT, 

TJA, LUM, GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, NE2; 

- ISKATI PODATKE IN INFORMACIJE: cilj je dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b − 

SLJ, MAT, TJA, LUM, GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO. Nezadovoljivo je cilj 

dosežen pri predmetu LUM; 
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- SELEKCIONIRATI PODATKE IN INFORMACIJE: cilj je dosežen pri vseh predmetih 

9. a in 9. b − SLJ, MAT, TJA, GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, NE2. 

Nezadovoljivo je cilj dosežen pri predmetu LUM; 

- PRESOJATI UPORABNO VREDNOST PODATKOV IN INFORMACIJ: cilj je 

dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b − SLJ, MAT, TJA, LUM, GUM, GEO, ZGO, BIO, 

KEM, FIZ, ŠPO, NE2, razen pri predmetu LUM, kjer  niso presojali uporabno vrednost 

podatkov in informacij; 

- UPORABLJATI RAZLIČNE VIRE INFORMACIJ IN PODATKOV: cilj je dosežen 

pri vseh predmetih 9. a in 9. b − SLJ, MAT, TJA, LUM, GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, 

FIZ, ŠPO, NE2. Nezadovoljivo je cilj dosežen pri predmetih MAT-2, MAT-3 in LUM; 

- USTNO IZRAŽATI MNENJA, DEJSTVA: cilj je dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b 

− SLJ, MAT, TJA, LUM, GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, NE2, ŠPO;  

- PISNO IZRAŽATI MNENJA, DEJSTVA: cilj je dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b − 

SLJ, MAT, TJA, GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, NE2, razen pri predmetu LUM, 

kjer  niso pisno izražali mnenje oziroma dejstva; 

- UČINKOVITO IN NA VEČ NAČINOV KOMUNICIRATI Z RAZLIČNIM 

OBČINSTVOM:  cilj je dosežen pri vseh predmetih 9. a in 9. b − SLJ,  TJA, LUM, GEO, 

ZGO, BIO, FIZ, ŠPO, NE2, razen pri predmetih KEM, MAT 2, kjer niso učinkovito in na 

več načinov komunicirali z različnim občinstvom. Nezadovoljivo je cilj dosežen pri 

predmetih GUM in MAT-3;  

- SODELOVATI V SKUPINI ZA LAŽJE DOSEGANJE CILJEV: cilj dosežen pri vseh 

predmetih, razen pri predmetu LUM; 

- UPORABLJATI RAZLIČNE INF. IN KOMUN. TEHNOLOGIJE: cilj je dosežen pri 

vseh predmetih 9. a in 9. b − SLJ, MAT1, TJA, GUM, GEO, ZGO, BIO, KEM, FIZ, ŠPO, 

NE2.  Nezadovoljivo je cilj dosežen pri predmetih MAT-3, MAT-2  in  LUM. 

  

 3. Analiza po posameznih predmetih.  

  SLJ  MAT  TJA  LUM  GUM  GEO  ZGO  BIO  KEM  FIZ  ŠPO  NE2 

doseženi  16  15  16  13 16  16  16  16  15 16  16  14 

niso 

doseženi  
0  1 0 3 0  0  0 0  1 0  0  2 

 

Pri 8 predmetih so bili doseženi VSI cilji. Cilji, ki niso bili doseženi: 

- oblikovanje zaključkov pri LUM in NE2, 

- reševanje problemov pri NE2, 

- presojanje uporabne vrednosti podatkov in informacij pri LUM, 

- presojati uporabno vrednost podatkov in informacij pri LUM, 

- učinkovito in na več načinov komunicirati z različnim občinstvom pri KEM, MAT 2, 

- sodelovanje v skupini za lažje doseganje ciljev pri LUM.  

 

Nezadovoljivo so doseženi cilji: 

- analizirati pri LUM, 

- iskanje podatkov in informacij pri LUM, 

- selekcioniranje podatkov in informacij pri LUM, 

- uporabljati različne vire informacij in podatkov pri MAT-2, MAT-3 in LUM, 

- učinkovito in na več načinov komunicirati z različnim občinstvom  pri GUM in MAT-3, 

- uporabljati različne informacijske in komunikacijske tehnologije pri MAT-3, MAT-2  in  

LUM. 
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Skupna ocena je, da generacija 2005-2014  zapušča osnovno šolo dobro opremljena z 

vseživljenjskimi znanji.  

 

 

  

ŠOLSKI STROKOVNI AKTIVI 
 

Razvojno-pedagoško delo usmerjamo v manjše skupine – strokovne aktive. Na teh smo si prisotni 

resnično lahko izmenjali informacije, izrazili svoja mnenja, hotenja, premisleke. Strokovni aktivi so 

potekali vse šolsko leto pri vseh predmetih oz. strokovnih področjih. Delo aktivov je bilo usmerjeno 

v prenovo (skupno načrtovanje letnih delovnih priprav, nivojskih ur, načrtovanje pouka, pripravo 

opisnikov in kriterijev znanj) in tekoče vsebine posameznih predmetnih področij. 

Na šoli je bilo z LDN šole določenih več strokovnih aktivov: strokovni aktiv učiteljic I. VIO, II. 

VIO (predstavnice so bile vključene tudi v predmetne strokovne aktive), strokovni aktiv učiteljev 

OPB, na predmetni stopnji pa so strokovni aktivi oblikovani po predmetih (družboslovje, 

naravoslovje, TJA, SLJ, MAT, THV, ŠPO, GUM ... ter aktiv razrednikov).  

Delo je v strokovnih aktivih potekalo po horizontalni in vertikalni povezavi. Takšnemu delu pa 

bomo tudi v bodoče namenjali veliko pozornost. Tedensko so se sestajali tudi timi nivojskega pouka 

v III. VIO, vsak mesec pa tim I. VIO in II. VIO. 

Določeni so bili tudi koordinatorji za dneve dejavnosti ob pouku z namenom, da so tudi dnevi 

dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni, tehniški) vertikalno načrtovani. 

 

AKTIV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

 

Aktiv šolske svetovalne službe se je v šolskem letu 2013/2014 sestal trikrat, posamezne uskladitve 

pa so potekale vse šolsko leto. Delo je potekalo usklajeno z letnim programom dela strokovnega 

aktiva šolske svetovalne službe v šolskem letu 2013/2014.  

Aktiv šolske svetovalne službe smo v šolskem letu 2013/2014 sestavljale: Vesna Jelen Godunc 

(pedagoginja), Živa Krajnc (pedagoginja), Zdenka Roškarič Duh (defektologinja), Katarina 

Germšek (pedagoginja). Članice strokovnega aktiva smo vse šolsko leto sodelovale z učitelji, 

učenci in starši, z zunanjimi ustanovami in izvajale ali se vključevale v različne aktivnosti na šoli.  

 

IZVEDENI PROJEKTI V OKVIRU SŠŠ 

 

 Razvojno-preventivni projekti od 1. 

do 9. razreda: 

 

 Vzemi življenje v svoje roke, 

 Bodi zvezda, ne meči petard, 

 Z glavo na zabavo, 

 Jaz in moje telo, 

 Prva pomoč in oživljanje, 

 Evropska vas, 

 Comenius, 

 Teden vseživljenjskega učenja 2014, 

 Teden globalnega učenja 2013, 

 Igraj se z mano, 

 Čas je za spremembe, 

 Z znanjem proti odvisnosti, 

 Tržnica poklicev, 

 akcija Pokloni zvezek. 
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V šolskem letu 2013/2014 smo izvajali vrstniško mediacijo, pri kateri so učenci s pomočjo 

mediatorjev reševali medsebojna nesoglasja in konflikte. Predstavitev vrstniške mediacije, kot 

utečenega načina reševanja konfliktov, je potekala 15. 11. 2013 v sklopu Tedna globalnega učenja. 

Izvajali smo tudi interesno dejavnost vrstniška mediacija, v katero so bili vključeni učenci od 6. do 

9. razreda. 

 

PROGRAMI ZA NADARJENE UČENCE 

 Kreativne delavnice (5. r.), 

 delavnice učiteljev po področjih (Albin Lorber ‒ likovno; Nevenka Gselman - matematično; 

Jyoti Jöbstl - dramsko; Janja Draškovič - literarno; Rok Ozmec - naravoslovno-tehnično); 

 dvodnevni tabor v Domu Škorpijon (6.‒9. r.), 

 udeležba na Festivalu prostovoljstva (5.‒8. r.), 

 udeležba na festivalu Igraj se z mano (5. in 6. r.), 

 predstava v angleškem jeziku Romeo in Juliet (6.‒8. r.), 

 nagradna ekskurzija v Ljubljano (razstava Možgani - zgodba od znotraj in "Časovni stroj" 

na Ljubljanskem gradu (7.‒9. r.), 

 bralna noč v sodelovanju z OŠ Dušana Flisa Hoče (6.-9.r.), 

 počitniške ustvarjalne delavnice v sodelovanju z OŠ Starše (5.‒9. r.), 

 sodelovanje s starši, ki izvedejo delavnico na lastno pobudo (g. Petrin: O znanosti - za 

učence od 5. do 9. r.; ga. Čižič: naravoslovna delavnica - za 5.r.).  

 

RODITELJSKI SESTANKI 

V šolskem letu 2013/2014 so bili organizirani trije roditeljski sestanki: 

 1. roditeljski sestanek: september 2013, 

 2. roditeljski sestanek: januar 2014 za 9. r., februar 2014 od 1.−8. r., 

 3. roditeljski sestanek: maj 2014 za 8. razred,  2014 za  maj 2014 za 9. r., junija 2014 za 

1.−7. r. 

 4. roditeljski sestanek: junij 2014 za 8. razred 

 roditeljski sestanek OPB: september 2013 

 

Organizirali smo tudi dva roditeljska sestanka za starše bodočih prvošolcev: 

 1. roditeljski sestanek: 6. 2. 2014 

 2. roditeljski sestanek: 10. 6. 2014 

 

STARŠEVSKI VEČERI 

Uresničili smo dva načrtovana tematska starševska večera: 

 1. starševski večer: 12. november 2013 (Zdenka Zalokar Divjak), 

 2. starševski večer: 12. marec 2014 (Zdenka Zalokar Divjak). 

 

VPIS PRVOŠOLCEV 

Vpis v 1. razred je potekal od 12. do 14. februarja 2014. V 1. razred je v šolskem letu 2014/2015 

vpisanih 64 učencev. 50 učencev je vpisanih v matično šolo Miklavž na Dravskem polju in 14 

učencev v podružnično šolo Dobrovce.  

1. a ‒ 14 učencev 

1. b ‒ 24 učencev 

1. c ‒ 26 učencev 

 

UČENCI Z INDIVIDUALIZIRANIMI PROGRAMI (IP) 

V šolskem letu 2013/2014 je bilo v Osnovno šolo Miklavž na Dravskem polju v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomoč vključenih 24 otrok. 19 učencev je 
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obiskovalo matično, 5 učencev podružnično šolo, 2 otroka pa sta bila vključena iz vrtca, in sicer oba 

iz enote Vrtiljak.  

  

Odločbo o usmeritvi so v tem šolskem letu prejel T. B. iz 6. a razreda. Dodatna strokovna pomoč se 

je zagotavljala glede na število zapisanih ur. Postopek za usmerjanje smo podali v sodelovanju s 

starši za 5 učencev. 

 

UČENCI Z IZVIRNIMI DELOVNIMI PROJEKTI POMOČI (IDPP) 

Individualizirane delovne projekte pomoči (IDPP) ima v šolskem letu 2013/2014 31 učencev, od 

tega 28 učencev z matične in 3 učenci s podružnične šole.  

 

UČENCI ROMI 

V šolskem letu 2013/2014 je 19 učencev vključenih v dodatno strokovno pomoč Romom.  

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 

V letošnjem šolskem letu je NPZ potekal v skladu z rokovnikom ter navodili Ric-a. V 9. razredu je 

NPZ v rednem roku pisalo 48 učencev. V šolskem letu 2013/2014 je bilo za učence 6. razredov 

NPZ obvezno. Med izvedbo NPZ ni bilo napak. 

 

Prilagojeno izvajanje Nacionalnega preverjanja znanja je bilo organizirano za 4 učence 9. razredov 

in za 4 učence 6. razreda. Med izvajanjem prilagojenega NPZ-ja ni bilo težav. 

Prilagojeno izvajanje NPZ je potekalo za 8 učencev. 

 

USPEH UČENCEV OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 

Ob koncu šolskega leta 2013/2014 trije učenci ne napredujejo. Ena učenka ponavlja 5. razred, en 

učenec in ena učenka pa 8. razred. 

Ostali učenci so pozitivno ocenjeni. 

 

POSEBNOSTI V ŠOLSKEM LETU 

Šolska svetovalna služba se je ob koncu šolskega leta pogovorila o učencih, ki so bili izpostavljeni 

na oddelčnih konferencah zaradi učnih, vedenjskih ali čustvenih primanjkljajev. V šolskem letu 

2013/2014 je bilo na našo šolo prešolanih 24 učencev, iz naše šole pa se je na druge šole prešolalo 

11 učencev. Povečalo se je tudi število učencev tujcev in učencev Romov. 

 

PREDLOGI ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO 

V naslednjem letu bo ŠSS še posebej pozorna na učence in jih skupaj z učitelji spremljala, pozorni 

bomo tudi na učence z Izvirnimi delovnimi projekti pomoči in jih, zlasti učence od 6. do 9. r., 

usmerjali k obiskovanju dopolnilnega pouka. 

 

NARAVOSLOVNI AKTIV 

 

V šolskem letu 2013/2014 smo planirali tri sestanke in za vsakega določili naloge. Planirane naloge 

smo realizirali. Planirani program dni dejavnosti smo realizirali, seveda z manjšimi odstopanji, saj 

je realizacija nekaterih dni bila odvisna od vremena in organizacije na drugih šolah. Pri finančnem 

planiranju ni prišlo do odstopanj.  

Člani naravoslovnega aktiva se medpredmetno tematsko po vertikali dopolnjujemo.    

Meseca marca smo na sestanku določili učbenike in delovne zvezke, ki jih bomo uporabljali v 

šolskem letu  2014/2015. Učbeniki ostanejo enaki. 

 

POROČILO DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 
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V družboslovni aktiv smo vključene učiteljice: Irena Rajbar, Darja Majhenič, Simona Kocbek, 

Edita Grašič, Zorka Kirbiš, Marija Petko, Ines Pečnik, Leonida Gavez Šerbinek in pripravnica 

Nataša Kraner. Članice aktiva smo pregledale plan dela za šolsko leto 2013/2014, ki smo ga 

sestavile ob začetku šolskega leta, in pri tem ugotovile naslednje: 

 

 

- izvedle smo pet sestankov od planiranih štirih; 

- organizirale smo šolska tekmovanja in z učenci sodelovale na regijskih 

     in državnih tekmovanjih;  

- posodobljen učni načrt smo uspešno vpeljale v svoje delo; 

- sodelovale smo pri medpredmetnem povezovanju v I., II. in III. VIO; 

- učence smo pripravljale na tekmovanja, jih spodbujale k sodelovanju na  

    natečajih, spodbujale tudi razvoj bralne pismenosti; 

- v svoje delo smo vključevale sodobne oblike in metode dela; 

- udeležile smo se izobraževanj in študijskih skupin. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA ZA ŠPORT 
 

V šolskem letu 2013/2014 smo bili člani strokovnega aktiva ŠPO: 

− Miro KALEZIČ,  

− Irena KOS (predstavnica I. VIO),  

− Darja MAJHENIČ (predstavnica II. VIO),  

− Alenka PRIMEC (predstavnica podružnične šole Dobrovce), 

− Andreja KOLANDER (vodja aktiva). 

 

Sestali smo se trikrat (23. 8. 2013 v CŠOD Breženka v Fiesi, 20. 3. 2014 v šoli ter 30. 6. 2014 v šoli). 

 

Teme, ki smo jih obravnavali: 

− LDN aktiva ŠPO (načrtovanje, ocenjevanje, prostorska razporeditev … ), 

− testiranje za športno-vzgojni karton, 

− šolska športna tekmovanja, 

− izbirni predmeti, 

− interesne dejavnosti, 

− programa Zlati sonček in Krpan, 

− dodatne ure ŠPO, 

− Pravilnik o vzgojnih ukrepih, 

− materialne potrebe. 

 

Podrobnosti aktualne tematike so v zapisnikih strokovnega aktiva za ŠPO za šolsko leto 2013/14. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA SLOVENISTOV 

 

V šolskem letu 2013/2014 smo aktiv slovenistov sestavljale Milena Kočevar, Marija Kolarič,  

Katarina Germšek, Metka Lovišček (knjižničarka), Janja Štrucl, Janja Draškovič. Pregledale smo 

načrt dela za šolsko leto 2013/14, ki smo ga zastavile ob začetku šolskega leta, in ugotovile: 

− načrtovani so bili trije sestanki strokovnega aktiva, izvedle smo jih šest;  

− članice tima učiteljic slovenščine, ki poučujemo od 6. do 9. razreda, smo se redno sestajale 

zaradi usklajevanja preverjanja in ocenjevanja ter poteka pouka; 

− organizirale smo vse kulturne dneve po načrtu; 

− organizirale smo prireditve in proslave ob državnih praznikih;  

− sodelovale smo pri medpredmetnem povezovanju v 6., 8. in 9. razredu; 

− učence smo pripravljale na NPZ, Cankarjevo tekmovanje, jih spodbujale k sodelovanju na 

natečajih in pri bralni znački, s tem smo spodbujale tudi razvoj bralne pismenosti; 
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− izdale smo šolsko glasilo MIK; 

− udeležile smo se izobraževanj in študijskih skupin; 

− osnovale smo akcijski načrt spodbujanja bralne pismenosti. 

  

 

 

ANALIZA DELA STROKOVNEGA AKTIVA I. VIO 

 

V šolskem letu 2013/2014 smo učiteljice strokovnega aktiva I. VIO izvedle sedem sestankov. 

Udeležba na sestankih je bila zadovoljiva (odsotnosti so bile opravičene, predvsem zaradi bolezni). 

Planirane cilje po programu aktiva smo realizirale. V tem šolskem letu smo realizirale naslednje: 

  

 strokovno smo se povezovale po razrednih aktivih, z drugim in tretjim VIO pa po strokovnih 

aktivih, kjer smo izmenjavale izkušnje, mnenja, ideje, se vertikalno povezovale; 

 individualno strokovno smo se izpopolnjevale in se vključevale v izobraževanja, 

organizirana na ravni celotne šole in samoiniciativno, na aktivih so posameznice poročale o 

izobraževanjih; 

 prednostna naloga aktiva je bila, da pri učencih dvignemo raven bralne pismenosti, torej da 

pri pouku uporabljamo različne bralno-učne strategije (hospitacije se je udeležila tudi ga. 

Milena Kerndl); 

 sodelovale smo pri oblikovanju kriterijev za opisno in številčno ocenjevanje ter se 

udeleževale predavanj, ki so bila namenjena številčnemu ocenjevanju v tretjem razredu; 

 sodelovale smo pri oblikovanju IP za učence s PP in sodelovale med nosilci izvedbe pri delu 

z učenci, ki potrebujejo dodatno in individualno učno pomoč;  

 učencem smo predstavile interesne dejavnosti in jih dodatno motivirale za vključitev v te; 

 starše smo vključevale v izvajanje posameznih dejavnosti ob pouku; 

 sodelovale smo na kulturnih prireditvah v kraju na občinski in krajevni ravni (Podružnica 

Dobrovce – RK Dobrovce, RK Skoke, RK Dravski Dvor, vključno s posameznimi 

krajevnimi skupnostmi, Občina Miklavž); 

 organizirale in izvedle smo srečanje za bodoče prvošolce; 

 učiteljice bodočih prvošolcev za šol. l. 2014/15 so se ob I. roditeljskem sestanku družile in 

spoznavale z bodočimi prvošolci; z njimi so preživele prijetno uro v telovadnici; 

 ob zaključku I. in II. ocenjevalnega obdobja smo pripravile analizo VI dela individualno in 

po razrednih aktivih; 

 za šolsko leto 2014/15 smo načrtovale spremembe glede poučevanja učiteljev. Učiteljica bo 

učence, ki jih bo dobila v 1. razredu, poučevala tudi v drugem razredu (učence bo 

opismenila, učenci so opisno ocenjeni), nato jih v tretjem razredu dobi druga učiteljica 

(utrjevanje branja in pisanja, prehod na številčno ocenjevanje). V prihodnjem šolskem letu 

bodo v prvem razredu poučevale: Jerneja Malec, Simona Žitnik z Vesno Kramberger in 

Ksenija Detiček z Zorko Kirbiš. V drugem razredu bodo poučevale: Alenka Primec, Sonja 

Feguš in Ana Otič. V tretjem razredu bodo poučevale: Edita Grašič, Simona Kocbek in Irena 

Fuks. 

 od prihodnjega šolskega leta naprej se bo raziskovalni tabor (šola v naravi) izvajal v drugem 

razredu, plavalni tečaj pa v tretjem razredu; 

 v mesecu juniju so učiteljice 3. razredov pripravile poročilo o realizaciji vsebinskih in 

vseživljenjskih znanj. 

 

 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA 2. VIO 
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Aktiv 2. VIO sestavljamo učiteljice Darja Nerat, Tatjana Lasbaher, Darja Majhenič, Lidija Vinter, 

Leja Miljančić in Blanka Širovnik. 

V aktivu sodelujejo učiteljice, ki poučujejo glasbo in angleščino, občasno pedagoginja in izvajalci 

dodatne strokovne pomoči, kadar je to potrebno. 

 

Delo je potekalo skladno z načrtovanim letnim programom dela aktiva 2. VIO in z LDN šole. 

Aktiv se je sestal petkrat v šolskem letu, aktualne uskladitve pa so potekale vse šolsko leto. 

 

Pomembne dejavnosti učiteljic in učencev: 

- usklajevali smo kriterije ocenjevanja; 

- v šolskem letu smo sproti skupaj evalvirali delo po prenovljenih načrtih v 5. razredu; 

- povezovali se po vertikali na vseh predmetnih področjih glede didaktične in vsebinske 

prenove OŠ, s poudarkom na 3. in 6. razredu; 

- potrdili uporabo učbenikov enakih založb kot v prejšnjem šolskem letu; 

- pripravljali srečanja študijske skupine 2. VIO na naši šoli; 

- pripravili hospitacijo in analizo nastopa bralno-učnih strategij, Darja Nerat; 

- pripravili hospitacijo in analizo nastopa razvijanja kritičnega mišljenja, Darja Majhenič; 

- sodelovali na 9. otroški varnostni olimpijadi, poročala je Darja Nerat; 

- s seminarja Kritično mišljenje (mag. Nastja Mulej) je poročala Darja Majhenič; 

- aktivno sodelovali v druženju šol Tres amici; 

- v okviru srečanja Tres amici smo izvedli uro z učenci tutorji. Učenci 7. b so podajali znanja 

o Rimljanih; 

- sodelovali  z izdelki za projekt Comenius; 

- sodelovali s Policijsko postajo s projektom Policist Leon svetuje; 

- aktivno sodelovali na otvoritvi razstave ročnih del in fotografij ter na otvoritvi razstave 

društva Glog; 

- pripravili razstavo v kulturnem domu na temo začimbnice v sklopu razstave zelišč društva 

Glog; 

- udeležili smo se likovnega natečaja ART, izdelali smo velikonočnega petelina; 

- v sklopu projekta Od ideje do … smo izdelali in poslikali panjske končnice, okrasili smo 

kozarčke za med in izdelovali milo; 

- na sejmu Altermed v Celju smo se predstavili na stojnici, aktivno sodelovali s kuhanjem na 

demonstracijskem odru in nastopili z igrico; 

- sodelovali s Turističnim društvom Miklavž na prireditvi Pozdrav jeseni; 

- potrdili uporabo istih DZ kot v preteklem šolskem letu; 

- ob zaključku leta analizirali delo v 4. in 5. razredu z vidika didaktične prenove, ki ohranja 

močna področja učencev v izobraževanju; 

- spodbujali sodelovanje s starši (delavnica za nadarjene); 

- spodbujali razvoj kritičnega, ustvarjalnega mišljenja učencev; 

- načrtovali, usklajevali in pregledali realizacijo dni dejavnosti; 

- pripravili zaključni program za starše. 

 
POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA ANGLISTOV 

 

V strokovnem aktivu sodelujejo učiteljice Milena Bambič, Špela Mesarič, Jyoti Jöbstl, Ines Pečnik 

in Simona Kocbek, Špela Mesarič in pripravnica Jelena Megovec. 

V letošnjem šolskem letu smo se učiteljice angleškega jezika sestale na petih sestankih strokovnega 

aktiva. Vodja strokovnega aktiva je Jyoti Jöbstl. Učiteljice smo se timsko sestajale vsak teden. 

Usklajevale smo tekoče delo v manjših učnih skupinah in razredih, sestavljale preizkuse in 

preverjanja znanj ter usklajevale kriterije ocenjevanja.  

 

Realizirane aktivnosti v šolskem letu 2013/2014:  



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 101 - 

  

- v avgustu smo naredile letne delovne načrte; 

- september - načrt testov, uskladitev kriterijev, ki smo jih potem v šolskem letu tudi včasih 

popravile; 

-  naročilo nove  literature; 

- izvedba tekmovanj v 8. in 9. razredu na šolski, regijski in državni ravni; 

- izvedba bralne značke od 4. do 9. razreda in podelitev priznanj ob koncu leta; 

- izvedba interdisciplinarnega dne: ogled predstave Romeo and Julliet za 9. razrede; 

- urejanje učilnic, predvsem matične angleške; 

- ponudba revij Mary Glasgow Magazines; 

- ogled gledališke predstave Romeo and Julliet na II. gimnaziji v Mariboru za nadarjene učence 

- male učne skupine v 6. in 7. razredu; 

- priprava na nacionalno preverjanje znanja; 

- popravljanje nacionalnih preizkusov za 9. razred; 

- udeležba na izobraževanjih zgodnjega poučevanja angleščine (Špela Mesarič); 

- udeležba na OUP konferenci; 

- izobraževanje v organizaciji ZRSŠ, enota Maribor na temo bralne pismenosti in delo z 

nadarjenimi; 

- delo z nadarjenimi English Theatre (predstava Three little pigs), gostovanje na drugih šolah; 

- analiza nacionalnega preizkusa; 

- vpogled v NPZ za starše in učence; 

- evalvacija dela za tekoče leto in načrtovanje za novo šolsko leto 2014/15; 

- aktivno sodelovanje v projektu Commenius; 

- predstavitev učbenikov nove serije English Plus; 

 Določile smo novo vodjo aktiva za leto 2014/15 – Špela Mesarič. 

 

ZADANI CILJI za prihodnje leto 
V prihodnjem letu bomo učiteljice načrtno povečevale nabor bralno-učnih strategij, ki smo jih 

spoznale v letošnjem strokovnem izobraževanju. 

V dveh letih bomo menjali učbenike, ki so strokovno zahtevnejši in zajemajo več besedilnih nalog, 

ki so v skladu s časom.  

Naša želja je menjati tudi učbenike v 4. in 5. razredu, ki so del šolskega sklada.  

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA MATEMATIKE 

 

Člani strokovnega aktiva matematike: 
I. VIO - Duška Brumen 

II. VIO - Blanka Širovnik 

III. VIO - Lilijana Zdunič, Nevenka Gselman, Marjan Veček, Helena Jus Silič 

Podružnica Dobrovce: Jerneja Malec 

 

V šolskem letu 2013/2014 smo se člani strokovnega aktiva matematike štirikrat sestali na sestanku 

in obravnavali aktualne zadeve.  

  

Na 1. sestanku smo sprejeli letni delovni načrt aktiva, v katerem smo si zastavili cilje in naloge, od 

katerih smo jih večino čez šolsko leto realizirali: 

- spremljanje pouka matematike med sodelavci (hospitacije kolegom/kolegicam) 

- izdelava kriterijev ocenjevanja znanja matematike 

- vključevanje aktivnih oblik pouka pri matematiki 

- realiziranje sklepov o izboljšavah pri pouku matematike za dvig uspeha na NPZ 

- izvedba tekmovanj in priprava na tekmovanja 

- načrt srečanj članov aktiva matematike 
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- spremljanje aktualnih novosti in sprememb, povezanih s poukom matematike 

- skrb za nadarjene učence pri pouku matematike 

- pripraviti seznam učbenikov in delovnih zvezkov za pouk matematike od 1. do 9. razreda 

 

Na 2. sestanku smo pripravili seznam izbranih učbenikov za pouk matematike v šolskem letu 

2013/2014 po posameznih razredih in z njim seznanili knjižničarko. 

Učitelji so se seznanili z datumi tekmovanja iz matematike. Opozorila sem na dogovor iz lanskega 

leta, da se na šolskem tekmovanju iz matematike učiteljice od 1. do vključno 5. razreda za nadzor v 

času tekmovanja med sabo zamenjajo. S tem želijo zagotoviti večjo objektivnost.  

Na 3. sestanku  smo pripravili seznam izbranih delovnih zvezkov za pouk matematike v šolskem 

letu 2014/2015 in ga posredovali šolski knjižničarki. Dodali smo še potrebe po učnih gradivih za 

učitelje. 

Na sestanku 16. 4. 2014 smo sprejeli sklep da v š. l. ne bomo izvajali ur matematike v malih učnih 

skupinah v 6. in 7. razredu. 

Na zadnjem sestanku aktiva matematike smo obravnavali dosežke učencev 6. in 9. razreda pri NPZ 

iz matematike. Podrobna predstavitev nalog in doseženih rezultatov je vsebovala cilje, dosežek na 

državni ravni in odstopanje za našo šolo. Večina doseženih ciljev je bila nad državnim povprečjem, 

ali v meji, le nekaj ciljev je izstopalo pod državno povprečje. Pogovorili smo se o vzrokih za 

rezultate, ugotovitve bomo upoštevali pri nadaljnjem delu.  

Pri izvedbi šolskega tekmovanja iz matematike je bil letos nadzor organiziran tako, kot smo se lani 

dogovorili na sestanku aktiva. Vsa tekmovanja so potekala v skladu z navodili in brez težav. Tudi v 

prihodnjem šolskem letu bomo vsa šolska tekmovanja izvedli na tak način kakor letos. 

 

POROČILO LIKOVNEGA AKTIVA 

 
V šolskem letu 2013/2014 smo bili člani strokovnega aktiva LUM: 

− Ksenija DETIČEK, Janja ŠTRUCL in Dušanka BRUMEN (predstavnice I. VIO);   
− Jerneja MALEC (predstavnica I. VIO podružnične šole Dobrovce); 

− Zorka KIRBIŠ, Vesna KRAMBERGER in Marija PETKO (2. učiteljice v 1. razredu ter predstavnice 

oddelkov v podaljšanem bivanju); 
− Leja MILJANČIČ (predstavnica II. VIO); 
− Albin LORBER (predstavnik III. VIO). 

 
Sestali smo se trikrat (29. 8. 2013, 20. 2. 2014 in 2. 7. 2014) v likovni učilnici, številka 12. 
Učitelji smo bili povezani po vertikali in horizontali. 

 

V strokovnem likovnem aktivu smo učitelji:  

− sestali smo se 3-krat v šolskem letu; 

− načrtovali in evalvirali cilje po vertikalni in horizontalni povezavi;  

− pogovarjali smo se, kako uvesti sodobne didaktične pristope in primere dobre prakse v naš 

pouk;  

− velik poudarek smo tudi v letošnjem šolskem letu dajali vrednotenju in skupnem 

ocenjevanju likovnih izdelkov učencev, uporabi različnih materialov, motivov. Pogovarjali 

smo se, kakšni so nenavadni materiali in formati, ki bi jih lahko vključili v sam pouk;   

− pozornost smo namenili učenčevi predstavljivosti (motivi v gibanju) − prostorsko 

oblikovanje;  

− vključevali smo sodobne medije v pouk likovne vzgoje; 

− po oddelkih smo oblikovali merila in kriterije za ocenjevanje;  

− učitelji smo sodelovali na številnih likovnih natečajih, na katerih smo se zelo uspešno 

odrezali. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA GLASBENE UMETNOSTI 
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Strokovni aktiv glasbene umetnosti smo sestavljale učiteljice: Nuša Vajs, Darja Nerat, Ksenija 

Detiček, Vesna Kramberger, Duška Brumen in Simona Žitnik. Vodja aktiva sem bila to šolsko leto 

Darja Nerat. 

Članice strokovnega aktiva smo se v šolskem letu 2013/2014 sestale trikrat, aktualne uskladitve pa 

so potekale vse šolsko leto. 

Delo je potekalo v skladu z načrtovanim programom dela aktiva GUM in z LDN šole.  

V mesecu avgustu smo pripravile kriterije ocenjevanja pri glasbeni umetnosti. Podrobno smo 

pregledale učni načrt in novosti v njem. Vloga učitelja v učnem načrtu se kaže v strokovnem, 

avtonomnem in fleksibilnem načrtovanju, izvajanju in evalviranju vzgojno-izobraževalnega  

procesa, v katerem se smiselno prepletajo cilji ter glasbene dejavnosti, vsebine, metode in oblike 

učenja ter poučevanja. Učitelj avtonomno izbira glasbene vsebine. Pri tem upošteva zakonitosti in 

posebnosti procesno-razvojnega načrtovanja. Sestavni del načrtovanja so tudi opazovanje, 

spremljanje, preverjanje in ocenjevanje učencev. Upošteva tudi naravo učenja glasbe, ki poteka 

skozi faze poslušanja, izvajanja, branja in pisanja. V obdobju razvoja temeljnih glasbenih zmožnosti  

in glasbenega opismenjevanja je pomembno raznovrstno in spodbudno okolje, v katerem je 

glasbeno dejaven tudi učitelj. 

V mesecu februarju smo določile učbenike, ki jih bomo uporabljali v šolskem letu 2014/2015. 

Kljub prenovljenim učnim načrtom bomo uporabljali učbenike, ki smo jih uporabljali v šolskem 

letu 2013/2014.  

Na sestanku aktiva smo meseca aprila odločile, da delovnih zvezkov v letu 2014/15 učenci ne bodo 

več uporabljali. 

V mesecu juniju smo opravile evalvacijo dela. V naslednjem šolskem letu bo vodja glasbenega 

aktiva ga. Simona Žitnik.  Planirane naloge smo realizirale.  

 

Na srečanjih strokovnega aktiva vsako leto: 

- določimo učbenike in delovne zvezke, 

- se seznanimo s kriteriji ocenjevanja na posamezni VIO, 

- načrtujemo izobraževanja za strokovno izpopolnjevanje učiteljic, 

- načrtujemo delo za tekoče in naslednje šolsko leto, 

- obravnavamo težave, si posredujemo dobre ideje in jih med seboj usklajujemo,  

- poročamo o izvedenih nastopih v kraju in drugod,  

- obravnavamo novosti, ki nam jih posredujejo na študijskih skupinah, 

- obravnavamo novosti, ki jih zasledimo v strokovni literaturi. 

 

POROČILO AKTIVA OPB 

 

Med šolskim letom smo se v strokovnem aktivu podaljšanega bivanja sestali trikrat.  

Na sestankih aktivov podaljšanega bivanja smo oblikovali oddelke, se ukvarjali z organizacijo 

vzgojno-izobraževalnega procesa v OPB, organizacijo kosila ter oblikovali različne skupne 

dejavnosti.  

Učitelji smo sodelovali v spletnih forumih in pisali strokovna poročila. 

Veliko truda smo tudi to leto posvetili delovanju skupnih mesečnih delavnic, katerih so se v 

popoldanskih urah lahko udeležili učenci od prvega do petega razreda. Delavnice smo predstavljali 

s plakati in vabili. V delavnice smo vključevali razširjeno, poglobljeno in zanimivo snov iz učnih 

načrtov. Učenci in starši so bili s tako obliko dejavnosti zelo zadovoljni. 

Ponosni smo na številčna sodelovanja v natečajih in projektih. Z natečaji so si učenci prislužili 

pohvale, pa tudi nagrade. V projektih smo sodelovali tako, da smo določili koordinatorja projekta. 

Sodelovanje je bilo tako intenzivnejše in vertikalno pregledno. 

Kot pomemben dosežek tega leta bi izpostavili sodelovanje z domačim krajem in tudi okolico. 

Izdelke  OPB smo razstavljali v Zdravstvenem domu Miklavž, UKC Mariboru in Domu za ostarele 
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Tezno. Medse smo povabili Planinsko društvo Miklavž in z zanimivimi predavanji njihovih 

predstavnikov popestrili šolske popoldneve. 

Ponovno smo opredelili cilje bralne pismenosti in glede na potrebe OPB vključili v LDN in dnevne 

učne priprave. Izpostavile smo dejstvo, da slednje ne sme biti zapisano le v dokumentih, ampak se 

bo praktično izvajalo v oddelkih. Vsaka učiteljica bo v naslednjem letu poročala o dobri praksi. 

V podaljšanem bivanju so bili učenci v času kosila seznanjeni s kulturnim vedenjem in 

prehranjevanjem, s pravilno uporabo jedilnega pribora ter pomenom pestre in raznolike prehrane za 

zdrav telesni razvoj.  

V času podaljšanega bivanja so pisali domače naloge, poglabljali in nadgrajevali znanja, pridobljena 

v času rednega pouka. Uporabljali smo IKT-tehnologijo.  

Učenci so urili različne gibalne veščine, sprejemali jasna navodila ter razvijali komunikacijske 

spretnosti. Skozi ustvarjalno igro so se učili delati po določenem načrtu, živeti v skupnosti, misliti, 

biti iznajdljivi in ustvarjalni. V času ustvarjalnega preživljanja časa so učenci preizkusili različne 

tehnike likovnega ustvarjanja.  

Ves čas šolskega leta so učenci razvijali pozitivno samopodobo ter se soočali s sprejemanjem 

drugačnosti. 

 
20 SODELOVANJE S STARŠI 
 

SODELOVANJE S STARŠI 

 

Sodelovanje s starši je potekalo individualno po dogovoru in na govorilnih urah ter pri organizaciji 

starševskih večerov s povabljenimi predavatelji, kot tudi tematskimi roditeljskimi sestanki, ki so jih 

izvedli razredniki in šolski pedagoginji Vesna Jelen Godunc ter Živa Krajnc. 

7. 10. 2013 – predavanje za starše na podružnici Dobrovce z naslovom Ko otroka kuha jeza je 

izvedel psiholog Miran Babič. 

8. 10. 2013 – predavanje za starše z naslovom Navajanje na samostojnost in učne navade je izvedla 

psihologinja Alenka Sršen Fras. 

12. 11. 2013 – organizacija 1. starševskega večera na temo Vzgoja za odgovorno vedenje otrok, ki 

ga je vodila dr. Zdenka Zalokar Divjak. 

14. 1. 2014 – vpisni postopek za starše in učence 9. razredov je izvedla pedagoginja. 

6. 2. 2014 –  organizacija 1. roditeljskega sestanka za bodoče prvošolce. 

11. 3. 2014 –  organizacija 2. starševskega večera na temo Kako ravnati ob apatiji in dolgčasu 

današnjih otrok. Vodila ga je dr. Zdenka Zalokar Divjak. 

13. 5. 2014 – poklicna orientacija za starše 8. razredov. 

10. 6. 2014 – organizacija 2. roditeljskega sestanka za bodoče prvošolce. 

 

Pregled udeležbe na roditeljskih sestankih in govorilnih urah 

 

OBISK STARŠEV NA RODITELJSKIH SESTANKIH IN GOVORILNIH URAH 

 
RODITELJSKI 

SESTANKI 

GOVORILNE 

URE 

Raz. št. uč. Skupaj Raz. št. uč. Skupaj 

1. a 17 92,2 % 1. a 17 81,5 % 

1. b 21 93,7 % 1. b 21 89,1 % 

1. c 20 90,5 % 1. c 20 61,7 % 

2. a 14 90,7 % 2. a 14 100 % 

2. b 24 87,5 % 2. b 24 67 % 

2. c 25 93,1 % 2. c 25 96,6 % 

3. a 17 91 % 3. a 17 74,5 % 
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3. b 24 90,6 % 3. b 24 77,8 % 

3. c 25 92,7 % 3. c 25 74,9 % 

4. a 19 82,5 % 4. a 19 79,7 % 

4. b 20 83,3 % 4.b 20 71 % 

4. c 20 98,3 % 4. c 20 86,3 % 

5. a 19 88,42 % 5. a 19 84,9 % 

5. b 19 86,6 % 5. b 19 72 % 

5. c 21 83,8 % 5. c 21 50 % 

 

 

 

 
RODITELJSKI 

SESTANKI 

GOVORILNE 

URE 

Raz. št. uč. Skupaj Raz. št. uč. Skupaj 

6. a 20 89,9 % 6. a 20 59 % 

6. b 21 76 % 6. b 21 50 % 

6. c 21 76 % 6.c 21 52 % 

7. a 19 72 % 7. a 19 33 % 

7. b 17 82,3 % 7. b 17 40 % 

7. c 21 83,7 % 7. c 21 50,2 % 

8. a 23 67 % 8. a 23 64 % 

8. b 25 54,9 % 8. b 25 53,9 % 

9. a 23 68,12 % 9. a 23 34,06 % 

9. b 25 66,7 % 9. b 25 51,34 % 

Skupaj 499 83,26 % Skupaj 499 66,18 % 

Sodelovanje s starši je potekalo tudi preko Sveta staršev in Sveta zavoda. 

 

POROČILO O DELU SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 

 

Svet staršev OŠ Miklavž na Dravskem polju se je v šolskem letu 2013/2014 sestal na petih rednih 

sejah, ki so bile sklicane na pobudo ravnateljice. Na vseh sejah je bila prisotnost članov zadostna, 

da je bil Svet staršev vedno sklepčen. Glede na dobro odzivnost ravnateljice na vse pobude staršev 

so seje potekale v duhu sodelovanja. Svet staršev se je seznanjal z vsemi aktivnostmi šole, 

obravnaval pomembne teme in v zvezi z njimi sprejemal ustrezne sklepe: 

- imenovanje predsednice Sveta staršev in njenega namestnika 

- seznanitev z Zaključnim poročilom šole v šolskem letu 2012/2013 

- potrditev poročila o izobraževanju v šolskem letu 2012/2013 

- potrditev cen šolske prehrane v šolskem letu 2013/2014 

- podaja soglasja k predlogu ravnateljice zavoda o izvajanju nadstandardnih oblik dela šole za 

šolsko leto 2013/2014 

- seznanitev z osnutkom in potrditev Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2013/2014 

in s planom izobraževanja za šolsko leto 2013/14 

- potrditev kandidatov s strani predstavnikov Sveta staršev v upravni odbor šolskega sklada 

OŠ Miklavž na Dravskem polju 

- potrditev seznama delovnih zvezkov in skupne nabavne cene delovnih zvezkov za 

posamezni razred za šolsko leto 2014/2015 

- seznanitev s podano realizacijo dela in predvidenimi novostmi do konca šolskega leta 

2013/14 

- seznanitev z novostmi v šolskem letu 2014/15 
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Zaradi dobro pripravljenih in predstavljenih navedenih osnutkov in poročil so vsi navedeni 

dokumenti pridobili pozitivno mnenje Sveta staršev na posameznih sejah, na katerih so bili 

obravnavani. Predstavniki Sveta staršev so v svetu zastopali interese staršev in si prizadevali za 

učinkovito in zakonito delovanje šole.  

Svet staršev si bo tudi v naslednjem letu prizadeval, da bo s svojimi predlogi pripomogel k 

izboljšanju razmer na vseh področjih delovanja. Svojo osnovno vlogo prepoznava prav v tvorjenju 

vzajemnega sodelovanja staršev s šolo, s ciljem zagotavljanja čim boljšega delovanja šole za dobro 

vseh otrok. 

 

Predsednica Sveta staršev: 

Rosvita Ferčal, univ. dipl. prav. 

 

 

  



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 107 - 

POROČILO O DELU SVETA ZAVODA OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU  

 

V šolskem letu 2013/2014 se je Svet zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju sestal šestkrat. 

Opravljena je bila ena korespondenčna seja sveta. 

 

1. seja – 25. 9. 2013 
 

Na tej seji smo: 

- soglasno sprejeli Zaključno poročilo vrtca in šole za šolsko  leto 2012/2013; 

- soglasno sprejeli poročilo realizacije izobraževanja v vrtcu in šoli za 2012/2013; 

- potrdili načrt strokovnega izobraževanja za delavce šole in vrtca za 2013/2014; 

- potrdili osnutek LDN vrtca in šole za šolsko leto 2013/2014; 

- soglasno sprejeli nadstandardne oblike dela šole za šolsko leto 2013/2014; 

- soglasno sprejeli cene šolske prehrane za šolsko leto 2013/2014; 

- soglasno sprejeli predlog za odpis poškodovanih in uničenih učbenikov iz učbeniškega 

sklada. 

 

2. seja – 18. 12. 2013 

 

     Na tej seji smo: 

- pregledali realizacijo opravljenega dela od septembra do decembra 2013; 

- potrdili predlog za odpis terjatev, ki so zneskovno nižje od sodnih stroškov in so po 

izvensodni poti neizterljive; 

- potrdili predlog za odpis terjatev zoper pokojno dolžnico, po kateri ni bilo zapuščenega 

premoženja in dolga po sklepu Okrajnega sodišča v Mariboru ni mogoče poplačati; 

- potrdili predlog za odobritev prenosa presežka sredstev za plače na postavko za 

izobraževanje. Del sredstev, ki je ostal na podstavki prejetih sredstev za plače iz naslova 

kratkotrajnih boleznin, se prenese na postavko za izobraževanje. V vrtcu se je za 

izobraževanje strokovnih delavcev porabilo več sredstev, kot je bilo planirano, in sicer 

predvsem zaradi izobraževanja pedagoginje, ki nudi pomoč otroku s posebnimi potrebami. 

Otrok je bil vpisan v letu 2013 in sredstva za tako strokovno izobraževanje niso bila 

planirana. 

- opozorili  na problematiko ureditve dovoza k šoli in na vprašanje gradnje šole v Dobrovcah. 

 

3. seja – 11. 2. 2014 

 

      Na tej seji smo: 

- soglasno potrdili predlog za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v šoli in v vrtcu 

na osnovi zapisnikov popisnih komisij; 

- potrdili predlog za vsakokratno soglasje članov Sveta zavoda, k razpisom delovnih mest za 

leto 2014, za katera zavod predhodno pridobi soglasje MIZŠ. 

 

4. seja – 28. 2. 2014 

 

      Na tej seji smo: 

- soglasno potrdili celotni inventurni elaborat za leto 2013; 

- potrdili predlog, da se vzpostavi terjatev do MIZŠ za razliko med obračunom za izplačilo 

plačnih nesorazmerij in dejansko nakazanimi sredstvi za plačna nesorazmerja; 

- soglasno potrdili Letno poročilo šole in vrtca za 2013; 

- soglasno potrdili samoevalvacijsko poročilo šole in vrtca za leto 2013; 

- potrdili finančni načrt šole in vrtca za leto 2014; 

- soglasno potrdili kriterije za vpis v vrtec za leto 2014/2015; 
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- sprejeli sklep o predaji dolžnikov v izvršbo v roku 60 dni in o hkratni začasni odpovedi kosil 

za vse neplačnike; 

- ugotovili, da je ravnateljica izpolnila vse kriterije za delovno uspešnost do zgornje vrednosti 

in tako dosega vsoto vseh doseženih odstotkov – 100 %. 

 

5. seja – 21. 5. 2014 

  

      Na tej seji smo: 

- pregledali realizirano delo za šolsko leto 2013/2014; 

- se seznanili s cenami delovnih zvezkov po razredih in z novostmi v zvezi z neobveznimi 

izbirnimi predmeti za šolsko leto 2014/2015. 

 

6. seja – 19. 6. 2014 

 

      Na tej seji smo: 

- potrdili program dela s finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2014; 

- potrdili predlog za vsakokratno soglasje članov Sveta zavoda k razpisom delovnih mest za 

leto 2014, v skladu z veljavno zakonodajo. 

Seja je potekala v zbornici šole skupaj s predstavniki Sveta staršev. 

 

1. korespondenčna seja 31. 3. 2014, po elektronski pošti 

Potrdili smo soglasje predlogov za postopno uvajanje prvega tujega jezika angleščine v drugi 

razred. 

 

2. korespondenčna seja 5. 8. 2014, po elektronski pošti 

Potrdili smo popravljen finančni načrt OŠ Miklavž na Dravskem polju za leto 2014. 

 

 

Na vseh sejah smo bili sklepčni, saj je bila prisotna večina članov sveta. 

Člani sveta so ves potreben material in gradiva ter vabila prejemali pravočasno. 

Seje sva vodila predsednica Sveta zavoda Blanka Širovnik in podpredsednik Egon Repnik. 
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21 SODELOVANJE Z OKOLJEM, S ŠOLAMI, Z DRUŠTVI IN 
INSTITUCIJAMI 
 

V letošnjem šolskem letu smo zelo dobro sodelovali z okoljem, vrata šole smo imeli odprta za vsa 

društva s področja kulture, športa ter drugih področij. Skupno smo sodelovali pri izvedbi raznih 

prireditev, praznovanj, ustvarjalnih delavnic in ob občinskem prazniku. Zelo smo zadovoljni s 

sodelovanjem RK Skoke, Dobrovce, Miklavž in Dravski Dvor, ki nam priskočijo na pomoč, ko le-

to res potrebujemo, mi pa se radi odzovemo, ko tudi nas povabijo v goste. Na vsa naša vabila se 

odzovejo Društvo kmečkih žena, Društvo za zdrav način življenja GLOG, PGD Miklavž in Društvo 

vinogradnikov. Sodelujemo tudi s Planinskim društvom Miklavž, NK Miklavž in z vsemi, ki si 

želijo skupnega sodelovanja. V šolskem letu 2013/14 smo izvedli srečanje – KORAKI ZA 

KORAKCE. Sredstva, ki so bila zbrana na tem dobrodelnem pohodu, bomo namenili za ureditev 

gibalnice v šoli.  

Z Občino Miklavž na Dravskem polju sodelujemo pri načrtovanju zagotavljanja pogojev za 

izvajanje nadstandardnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela in zagotavljanje sredstev, ki jih 

Občina Miklavž, kot ustanoviteljica zavoda, pokriva. 

 

Naša šola je odprta tudi za sodelovanje s humanitarnimi društvi in z različnimi prostovoljci, ki 

vzgajajo v duhu prostovoljstva, pomoči v stiski in skrbi za drugega. 

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali z Domom starostnikov Tezno, Domom Danice Vogrinec 

in s starejšimi občani naše občine. 

Z varovanci obeh domov in starejših občanov so se stkale prijazne niti medsebojnega sprejemanja 

in spoštovanja. 

S šolo sodelujejo tudi štiri prostovoljke, ki pomagajo našim otrokom premagovati sprotne ovire pri 

učenju.  

Učenci so se množično odzvali na akcijo Slovenske Karitas v akciji Pokloni zvezek, saj so z 

veseljem prinašali zvezke za otroke v stiski. Zbiramo pa tudi zamaške za  invalidnega dečka. S 

humanitarnimi akcijami in prostovoljnim delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj krepijo 

medosebne odnose in bogatijo posameznika. 

 

Zunanje institucije, s katerimi se povezujemo in sodelujemo: 

 

INSTITUCIJA NAMEN SODELOVANJA 

Ministrstvo za znanost, izobraževanje  kulturo in 

šport 

svetovalne storitve, različni portali, 

sistemizacija ... 

ZRSŠ enote MB in LJ izobraževanje, svetovalne storitve, 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

Zavod za zaposlovanje, Center za informiranje 

CIPS, Filternet, Moja izbira 

poklicna orientacija 

Center za socialno delo Maribor − Ruše družinska, socialna problematika, timski 

sestanki, poročila 

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše družinska, učna, vedenjska problematika 

in testiranje nadarjenih 

Rdeči križ Miklavž, Skoke, Dobrovce, Dravski 

Dvor 

denarne pomoči, plačilo šolskih 

potrebščin, delovnih zvezkov, sprejem 

mladih članov RK, sodelovanje ob 

projektih 

Zveza prijateljev mladine Maribor in ZPM 

Miklavž 

letovanja v Poreču, na Pohorju, otroški 

parlament, tabor za nadarjene, mednarodni 

tabor, pustno rajanje, organizacija 

določenih delavnic ... 
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Občina Miklavž SPV socialne pomoči, šole v naravi, projekt Z 

glavo na zabavo ... 

Dispanzer za šolske otroke in mladino preventiva, HPV, sistematični pregledi 

Dispanzer za pedopsihiatrijo družinska, učna, vedenjska problematika, 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

Dom starejših občanov Tezno medgeneracijsko povezovanje 

Društvo za boljši svet preventivno vzgojno delovanje šole 

Društvo študentov medicine prva pomoč in spolnost 

Zdravstveni dom Adolfa Drolca individualna obravnava učencev 

Center za sluh in govor individualna obravnava učencev 

III. gimnazija, SERŠ in PF Maribor praksa dijakinj in študentov 

Sodelovanje z OŠ okoliških krajev interdisciplinarnost 

Globus, d. o. o. prevoz otrok 

Zveza za tehniško kulturo MB raziskovalne naloge in organizacija tabora 

Planinsko društvo Miklavž pohodi 

SIQ izobraževanja 

Policijska postaja Maribor zagotavljanje varnosti, projekt Policist 

Leon svetuje 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor vzorci, analize 

Slovensko društvo Hospic razna predavanja 

Društvo GLOG, kmečke žene, vinogradniki ... sodelovanje pri razstavah, raznih skupnih 

projektih 

Lokalna TV, POP TV, RTV SLO, Radio Center pripravljanje prispevkov, ogledi, 

pripravljanje oddaj ... 

Fakulteta za družbene vede, Ljubljana sodelovanje v projektu 

Filozofska fakulteta, Maribor nastopi in hospitacije študentov 

Srednja ekonomska šola prostovoljstvo 

Ekonomsko poslovna fakulteta evropski projekt Vseživljenjsko 

izobraževanje 

Gorska reševalna služba pohodi, predavanja, demonstracije 

Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž evakuacija, demonstracije, natečaj 

Košarkarska zveza Slovenije turnir 

Športna društva sodelovanje pri organizaciji turnirjev 

Turistično društvo Miklavž Pozdrav jeseni, Pozdrav pomladi, izdelava 

Vodnika po Miklavžu, Domače dobrote ... 

Andragoški center RS sodelovanje v projektu TVU 

Zvezdogled Kranj Astronomija, ND, 8. razred 

Društvo upokojencev Skoke nastop učencev na občnem zboru 

MKC Maribor nastop ob dnevu knjige na odru knjižnega 

sejma v Mariboru 
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22 MATERIALNI POGOJI 
 

V finančnem načrtu za leto 2013 smo planirali večje nabave in vzdrževanja, ki smo jih v večjem 

delu vse realizirali. Za leto 2014 je po finančnem načrtu del nabav že realiziran, del pa bo do konca 

koledarskega leta.  

V letu 2013 in 2014 smo večino sredstev za učila in učne pripomočke namenili nabavi računalnikov 

za strokovne delavce, saj smo uvedli elektronsko vodenje evidenc učencev (dnevniki, redovalnice). 

Ves čas pa moramo vzdrževati opremo in objekt ob pomoči ustanoviteljice. 

Ustanoviteljica Občina Miklavž na Dravskem polju je v šolskem letu 2013/2014 omogočila nabavo 

opreme: 

 nakup knjig za knjižnico      1.000,00 € 

 nakup interaktivne table      1.798,78 € 

 nakup opreme za novo učilnico za III. VIO 

 

Ustanoviteljica Občina Miklavž na Dravskem polju je v šolskem letu 2013/2014 zagotovila sredstva 

tudi za vzdrževanje objekta in opreme, in sicer za: 

 menjavo regulatorja in črpalke za knjižnico in računalniško uč.  2.582,74 € 

 nadaljnjo ureditev ograje okoli igrišča, vrata za invalide              8.410,00 € 

 popravilo vodovodne instalacije na podružnični šoli      596,58 € 

 ureditev zelenice okoli spomenika in stopnic       500,00 € 

 prvi del ureditve stene in vrat za gibalnico                   2.322,88 € 

 1/3 obnove zunanjih lesenih površin na I. VIO in nadstrešek  7.000,00 € 

 vzdrževalna dela elektroinštalacij – sijalke, dušilke, stikala              2.700,00 € 

 odpravo napak na požarnih loputah in varnostni razsvetljavi       451,20 € 

 drugi del ureditve stene in vrat za gibalnico                   2.322,88 € 

 barvanje garderob in hodnikov v telovadnici (samo nabava materiala, delo smo opravili z 

lastnim kadrom)  

 

V letu 2013 in 2014 smo nabavili še opremo - osnovna sredstva in drobni inventar, po finančnem 

načrtu za leti 2013 in 2014. Iz poročila je razvidno, da smo gospodarili skrajno racionalno, saj smo 

realizirali plan za 2013 skoraj v celoti ter dodatno nabavili opremo, ki je bila nujna za nemoteno 

delo. V šolskem letu 2013/2014 smo iz finančnega načrta nabavili: 

 štiri interaktivne table s pripadajočimi projektorji – 7.988,59 € 

 tiskalnik 113,80 € 

 računalnike za strokovne delavce (e-redovalnica), skupaj – 5.080,53 € 

 tablične računalnike za učence pri pouku – 985,39 € 

 fotokopirni stroj – 2.827,14 € 

 druga učila za pomoč pri pouku (didaktične igre, oprema za športno vzgojo, družboslovje, 

matematiko, radio, kompasi …) 

 

Zaradi nemotenega poteka dela smo nabavili še opremo: 

 dodatni pomivalni stroj v kuhinji, ker je bila zmogljivost obstoječega stroja zaradi velikega števila 

kosil premajhna – 3.936,33 € 

 dodatne mize in stoli za jedilnico 1.745,82 € 

 pralni stroj, ker se je stari pokvaril in popravilo ni bilo rentabilno – 348,41 € 
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 kosilnico – 358,99 € 

 večji mešalnik za kuhinjo (zaradi večjih količin je priprava nekaterih obrokov brez pripomočkov 

zelo otežena) – 1.319,43 € 

 stroj za sesanje 756,89 € 

 markize v atriju – 393,57 € 

 pihalec listja, radiatorje, mikrovalovno pečico 292,37 € 

 učbenike – 8.334,20 € 

 knjige za knjižnico – 301,18 € (dodatno  1.000,00 € od Občine) 

 

VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA 

V šolske letu 2013/2014 smo ob pomoči ustanoviteljice tudi sami zagotavljali sredstva za redno 

vzdrževanje objekta in opreme. Uredili smo (nekaj večjih postavk): 

 del tretjine izdelave nadstreška in obnove lesenih površin na I. VIO –1.598,16 € 

 elektroinštalacijska dela v kuhinji – 1.573,38 € 

 servise rolojev 397,00 € 

 ureditev ribnika za želve (material, električarska dela) 

 popravilo polic in krovska dela zaradi vdora meteornih vod 2.461,77 € 

 montaža žlebov 1.348,10 

 razna druga popravila: montažo interaktivne table, projektorja, popravilo razteznih posod, 

popravilo razsvetljave, … 

 ureditev tal v zbornici in električne napeljave  

 ureditev predelne stene za dodatno učilnico 5. razreda 
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23 ZAKLJUČEK 
 

V poročilu so predstavljene najpomembnejše dejavnosti, ki so se dogajale bodisi na šoli bodisi 

zunaj nje. Prikazana je realizacija ciljev, ki smo jih načrtovali v začetku šolskega leta 2013/2014, 

prav tako je v prilogi prikazana realizacija strokovnega izobraževanja. 

 

Menim, da smo v realizacijo LDN za šolsko leto 2013/2014 vsi delavci šole vložili vse svoje moči 

in znanje, da smo izpolnili začrtane naloge in dosegli zastavljene cilje. 

 

Priloga tega poročila so tudi poročila svetovalne službe, vodij raznih dejavnosti in individualna 

poročila strokovnih delavcev, analiza vseživljenjskih znanj in analiza vsebinskih znanj. 

  



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 114 - 

 

 

Poročilo o delu za šolsko leto 2013/2014 je bilo obravnavano na: 

− pedagoški konferenci, dne 1. 7. 2014, 

− Svetu staršev, dne 17. 9. 2014. 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu za šolsko leto 2013/2014 je bilo potrjeno na: 

− sestanku Sveta zavoda, dne 18. 9. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednica Sveta zavoda:      Ravnateljica: 

Blanka Širovnik, uni. prof.      Dušanka Mihalič Mali, uni. prof. 

 

 

 


