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1   UVOD 
 

VIZIJA 

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

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

zavoda, kjer šolsko učenje prerašča v vseživljenjsko znanje. 

 

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. 

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 

2015/16: 

 

RAZMIŠLJANJE OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2015/16 

 

Po počitnicah smo vsi nestrpno pričakovali novo šolsko leto. Še posebej smo se veselili devetošolci, 

saj smo postali najstarejši. Vedeli smo, da se s koncem prihajajočega se šolskega leta zaključuje 

veliko poglavje našega življenja. Mnogo prijateljev več ne bomo videli tako pogosto in spremenilo 

se bo tudi marsikaj drugega. Zagotovo bomo v srednji šoli spletli nove družbene vezi, a osnovna šola 

bo v naših srcih vedno ostala na posebnem mestu.   

Prav tako je bil prvi šolski dan poseben tudi za prvošolce, ki so prvič prestopili prag naše šole. 

Pogumno so prihajali v avlo šole, kjer smo jim za dobrodošlico pripravili lep kulturni program, 

njihove razredničarke pa so jih kasneje v učilnicah prijetno presenetile s krasnimi darilci. Devetošolci 

smo jih že kmalu, v mesecu oktobru, z veseljem sprejeli v Šolsko skupnost in jim tako ponovno dali 

vedeti, da so zares naši. Kasneje so postali tudi mladi člani Rdečega križa. 

Mnogo lepih stvari smo doživljali v tem šolskem letu. Marsikaj se je dogajalo. Poleg učenja in šolskih 

obveznosti, kot so pisanje nalog, učenje, projektne naloge, govorni nastopi, referati …, smo bili 

aktivni tudi v mnogih dejavnostih.  

Vedno smo se zelo veselili športnih dni. Igrali smo košarko, kolesarili, hodili na pohode, preizkušali 

svojo orientacijo, se pomerili v odbojki in nogometu ter uživali v športnih igrah, v hladnejšem delu 

leta pa se zabavali na drsanju, smučanju in sankanju.  

Če so nas športne dejavnosti »prisilile« v razgibavanje telesa, so nas različne predstave prevzele s 

svojo kulturno noto. Ogledi gledaliških predstav, kot so: Vilinček, Guliver, Labodje jezero, Alica v 

čudežni deželi, Mali modri in mali rumeni, … so nas popeljale v svet kulture in umetnosti, v svet 

gledališča, baleta, opere ter bogatega umetniškega ustvarjanja.  

Močan kulturni in svečan utrip se je čutil zaradi praznovanja, 40-letnice šole in vrtca. V počastitev 

tega jubileja smo organizirali slavnostno akademijo, na kateri so nastopali otroci iz vrtca in šole, bivši 

in sedanji učenci. To je bil za nas velik dogodek, saj nas je s svojim obiskom počastil tudi predsednik 

države Borut Pahor. Ob tej priložnosti smo izdali zelo lep in bogat zbornik.  

V mesecu oktobru smo s komemoracijo počastili spomin na padle borce NOB.   

December je s svojim prazničnim pridihom tudi tokrat potrkal na naša vrata in nas spomnil na lep 

namen, ki ga vsako leto uresničujemo v naših ustvarjalnih delavnicah. Takrat smo namreč z velikim 

veseljem in zanosom ustvarjali izdelke, ki smo jih kasneje ponudili obiskovalcem na Miklavževem 
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bazarju in tako pomagali učencem, ki so pomoči potrebni. Seveda ne moremo mimo prireditve 

Miklavževanje, s podnaslovom V objemu čarobnosti, ki je pričarala praznično in čarobno vzdušje.  

Zdelo se nam je skoraj nemogoče, a resnično nas je čas ponesel pred prag novega leta. Praznično 

razpoloženi smo načrtovali cilje za naslednje leto in stopili v januarske dneve  ter se začeli pripravljati 

na proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. Vztrajno smo uresničevali program, ki smo ga z 

razredniki načrtovali na začetku šolskega leta. Sodelovali smo še na mnogih prireditvah, kot so: 

prireditev ob svetovnem dnevu voda, zaključek bralne značke, radijska oddaja ob dnevu upora proti 

okupatorju, proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, svečana podelitev spričeval in priznanj 

učencem devetih razredov in proslava ob dnevu državnosti. Vse šolsko leto smo sodelovali tudi na 

proslavah, ki so jih organizirala miklavška društva in Občina Miklavž.  

Poseben vtis so na mnoge pustili različni ogledi naravnih, kulturnih, zgodovinskih, geografskih in 

drugih znamenitosti. Tako smo se podali po Mariboru, Ljubljani in drugih krajih, v katerih smo 

odkrivali nova znanja. 

Sodelovali smo na mnogih tekmovanjih. Začelo se je z logiko, nadaljevalo pa še na mnogih drugih 

področjih, kot so: razvedrilna matematika, slovenščina, kemija, fizika, matematika, biologija, 

geografija, zgodovina, astronomija, nemščina, angleščina, Vesela šola. Na šolskih tekmovanjih smo 

usvajali bronasta priznanja, najuspešnejši pa so se pripravljali še na regijska in državna. Sodelovali 

smo v oddajah 1, 2 oder 3 in na Malih sivih celicah. Po zmagi v 1, 2 oder 3 so naše učence povabili 

v oddajo Infodrom, kjer so opisali svoje vtise o tekmovanju. Nekaj učencev se je odločilo tudi za 

raziskovanje. Z dobro izdelanimi raziskovalnimi nalogami so se podali na 16. srečanje mladih 

raziskovalcev zgornjega Podravja v Slovenski Bistrici, domov pa so se vračali srečni, zadovoljni in z 

visokimi priznanji.  

Na športnih tekmovanjih smo sodelovali v odbojki, nogometu, atletiki ter v košarki. Tudi letos je naša 

šola slavila – košarkarji so usvojili drugo mesto v državi. Naš učenec je dosegel odlične rezultate v 

kickboxu. Deset učencev je sodelovalo na otroški policijski olimpijadi. Kdor se ni udeležil tekmovanj, 

je o rezultatih lahko prebral na spletni strani šole. Mladi športniki so nas vedno znova razveselili 

zaradi dobrih rezultatov, seveda pa smo bili ponosni tudi na vse, ki so se udeležili tekmovanj in 

predstavljali našo šolo. 

Poleg zanimivih kulturnih, tehniških, naravoslovnih, športnih in interdisciplinarnih dni so tudi v tem 

šolskem letu zaživeli projekti, ob katerih in s katerimi smo bogatili naše znanje, sposobnosti in 

spretnosti. Kako zelo so povezani kultura, šport in skrb za zdravo življenje, smo tudi letos dobro 

dokazali na prireditvi Šport špas.  Ta projekt  je namreč povezan tudi s fundacijo Pismo srca, v sklopu 

katere smo na naši šoli zbirali star papir ter tako zbrali sredstva, namenjena štipendijam socialno 

ogroženih otrok.  

Sedmošolci so preživeli dan v knjižnici v okviru projekta Rastem s knjigo. Ljubitelji knjig so 

sodelovali pri bralni znački in se nato v spremstvu učiteljev podali v OŠ Hoče, kjer so preživeli noč 

branja. Domov so se vrnili z lepimi vtisi. 

Ob izvedbi projekta Pozdrav ptic miru smo zapisane miroljubne misli ponesli med učence in občane, 

v drevoredu miru pred šolo pa posadili drevo z željo, da ob pogledu nanjo razmišljali o pomenu miru, 

sožitja in ljubezni. 

Skrbeli smo za ekološko osveščenost in prisegali na zdrav način življenja, zato so nam bile blizu 

teme, kot so: zdrava prehrana, zdrav način življenja, ekošola, sodelovanje na sejmu Altermed … Ker 

pa vedno moramo poskrbeti za varnost, kjerkoli smo in kamorkoli se odpravljamo, so nam bile blizu 

teme, povezane s prvo pomočjo.  

Sodelovali smo v projektu Halo, si za to? V okviru tega projekta smo zbirali stare telefone, za socialno 

ogrožene. Skozi vse leto smo zbirali tudi zamaške za pomoč otrokom, ki so potrebni kakšnega 

zdravljenja. Projekt Erazmus plus je  nekatere učitelje popeljal na Poljsko in v Estonijo, na naši šoli 

pa smo gostili dva učitelja iz tujine. Maja smo devetošolci v okviru projekta Z glavo na zabavo 

spoznavali nevarnost alkohola in drog.  

Za nadarjene učence je šola organizirala tabor, kjer smo se spoznavali med sabo, se učili o preživetju 

v naravi ter pekli kostanje. Tabora so se udeležili učenci sedmega, osmega in devetega razreda. 

Učenci petega razreda, ki so nadarjeni, so obiskali festival Igraj se z mano.  
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Marsikomu je bilo všeč razmišljanje o mladih in družbi in o različnih vplivih. Spoznavali smo 

geografskih poti, se veselili jesenskega ustvarjanja in mikroskopiranja. Zanimiva je bila astronomija 

z vsemi svojimi skrivnostmi. Obvladovali smo znanje o  energiji, elektriki, prometu in stikalih. 

Posebne vtise so na nas pustili tudi Vodni detektiv, ogled Prekmurja, plavalni tečaj, Hiša 

eksperimentov, pohod ob mejah Občine Miklavž, ogledi muzejev, kulturne znamenitosti Maribora in 

Ljubljane, tradicionalni slovenski zajtrk, najrazličnejše delavnice, sodelovanje z miklavškimi društvi 

… 

V mesecu maju smo se devetošolci in šestošolci potili ob nalogah NPZ. Ni nam bilo vseeno, kakšno 

znanje bomo učenci devetih razredov pokazali pri matematiki, slovenščini in fiziki. Upali smo na 

najboljše. Verjamemo, da so se pisanja NPZ z vso resnostjo lotili tudi šestošolci, ki so morali znanje 

dokazovati pri slovenščini, matematiki in angleščini.  

Seveda smo  tudi v tem šolskem letu pridobivali znanje na drugačen način – v šoli v naravi. Učenci 

drugega razreda so se odpravili v dom Škorpijon. Petošolci so se v Poreču učili plavati in uživali tudi 

v drugih poletnih aktivnostih. Sedmošolci so teden dni preživeli v domu Trilobit in se preizkusili v 

smučanju ali teku na smučeh. Mladinski pevski zbor je imel oktobra intenzivne pevske vaje na Ptuju, 

oba zbora (otroški in mladinski) sta se aprila udeležila revije pevskih zborov v Unionski dvorani v 

Mariboru. S svojima nastopoma sta navdušila občinstvo. Verjamemo, kajti tudi naše proslave 

obogatijo s svojim lepim petjem.  

Šola nam je organizirala veliko nepozabnih ekskurzij, kjer smo se sošolci med seboj še bolj povezali. 

Ogledali smo si lepote Slovenije. Pot nas je popeljala na Primorsko, Gorenjsko, Dolenjsko in ti ogledi 

so se zapisali kot nepozabni. Učenci, ki smo se med letom najbolj potrudili in dokazali svoje znanje 

ter trud, smo odšli na nagradni izlet na Vrhniko, v rojstni kraj našega največjega slovenskega pisatelja. 

Zanimiv je bil ogled njegove rojstne hiše in kasneje še muzeja v  Bistri.   

Starejši učenci smo tudi prestopili slovenske meje in se odpravili v Salzburg, mlajši pa v čokoladnico 

Zotter ter grad Riegersburg. V čokoladnici so lahko poskusili različne okuse čokolad ter si ogledali 

grad in predstavitev ptic roparic. Učenci, ki smo se udeležili izleta v Salzburg,  smo si ogledali rudnik 

soli, grad Hohensalzburg in Mozartovo mesto.  

Sodelovali smo z Radiem Maribor in Radiem Ptuj, v katerih smo predstavili zgodovino in sedanje 

delo šole. Učenci – fotografi in snemalci – so poskrbeli, da smo delo in utrip  šole  lahko začutili in 

ves čas spremljali preko spletnih strani šole. 

Ker se nam je učencem devetih in osmih razredov približeval vpis v srednje šole, smo za pomoč pri 

odločitvi v prvem delu šolskega leta obiskali tržnico poklicev, kjer so se predstavile različne šole. 

Februarja smo imeli informativne dneve, na katerih smo lahko še bolje spoznali izbrane srednje šole.  

Prišel je čas slovesa. Na svečani prireditvi so nam podelili spričevala in priznanja. Poslovili smo se 

od učiteljev, ravnateljice, pedagoginj, od vseh zaposlenih na šoli. Prijetni so bili občutki, ko smo v 

rokah držali spričevala in ponosno stiskali priznanja, hkrati pa so bili ti zadnji trenutki, preživeti v 

krogu ljudi, s katerimi smo delili devetletno usodo, zelo ganljivi in po licih je spoznalo kar nekaj solz.   

Naše življenjske poti se ločujejo, toda med seboj bomo ostali povezani. Nikoli ne bomo pozabili 

trenutkov, preživetih s prijatelji v učilnicah, med učnimi urami, odmori, na hodnikih, različnih 

ustvarjalnih delavnicah, ekskurzijah in druženjih …  Ne glede na to, kako daleč smo, se bomo vedno 

spomnili naše OŠ Miklavž na Dravskem polju kot zibelke našega šolanja. Prijateljstva, ki smo jih 

spletli v tem času, bodo za vedno vplivala na nas. 

 

Učenke in učenci 9. razredov  

OŠ Miklavž na Dravskem polju 

 

 

… vsako šolsko leto traja enako dolgo, a zapušča različne stopinje tega časa. Vsak dan hodim v 

»osnovno« šolo. Še vedno. Naša šola ni zgradba, v katero vstopamo, ampak ljudje, ki jo oživljajo. 

Posebna življenjska šola so učenci. V šolo radi hodimo zaradi otrok. Oni so moji največji učitelji. 

Včasih se zbojimo in ujamemo zbegani v razmišljanju, da ljudje, ki niso v družbi otrok, verjetno sploh 

ne vedo, da ne živijo. Da, verjetno še sreča, da nam podaljšujejo delovno dobo, da ne bomo pri 
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šestdesetih uveneli od neme tišine in dolgočasne rutine. Kar je najboljšega na otrocih, je to, da nas 

ves čas prisiljujejo k odkritosti, spontanosti in neverjetni prilagodljivosti – fleksibilnosti. Če nisi 

lastnik teh treh lastnosti, med otroki ne preživiš oziroma sklepam, da ti začnejo močno najedati živce. 

Seveda nam vsem najedajo živce, če bi trdila nasprotno, bi se pošteno zlagala. Gre pa za drobne 

nianse v tem, kar se z nami zgodi ponoči – si napolnimo baterije in si zjutraj rečemo: »Juhu, spet bo 

nekaj novega!« ali pa še pred odpiranjem oči godrnjamo v skrbeh (ali strahu), da bo to še en naporen 

dan. Nianse so v tem, kako se naša napolnjenost z otroško energijo obdela v našem telesu: ali nas 

regenerira ali degenerira. 

Ker otroci berejo med vrsticami, je naše delo še toliko odgovornejše (lahko si dodate tudi zabavnejše 

ali zahtevnejše). Govorim tako o starših kot tudi o strokovnjakih.  

Ker smo v stiku z otroki, smo ves čas na odru. Ves čas smo opazovani in ves čas smo glavni igralci, 

ki si ne smejo privoščiti banalnih napak. Zgolj tiste simpatične, ob katerih se občinstvo malce 

nasmehne. Ko otrok z razdalje enega metra strmi v nas in vpraša, če na njem opazimo kakšno 

spremembo, ni časa za razum. Naš razum namreč ne bo opazil tiste mikrospremembe, ki je za 

odraščajočega mladostnika makrosprememba in si jo zapiše v svoj dnevnik (hm, ali jih sploh še 

pišejo?!). Ko zremo v ta mlad obraz, na katerem se izrisujejo znane potegavščine Matere narave, ki 

si jih privošči pri s hormoni nabitih mladcih in mladostnicah, nimamo časa za racio. V tistih nekaj 

sekundah, ko naše oči uspejo preskenirati sogovornika, naš razum že izgublja bitko ali pa pomišljamo, 

da smo morda kandidat za novo dioptrijo. Stvar ni v videnem, v očitnem. Zahvaljujoč Malemu princu 

že dolgo vemo, da je bistvo očem vedno tako zelo nevidno. Bistvo je v naši prisotnosti in globini 

odnosa, ki ga stkemo s posameznim otrokom. Če smo zgolj racionalne lutke, mikrospremembe ne 

bomo opazili, otroka pa bomo prikrajšali za kompliment, ki bi si ga morda shranil v srce za vse 

življenje ali pa bi ga le napolnil za trenutni dan. Ker to, da si na primer prvič obriješ brke in brado (za 

katere naš odrasli um sploh še ni registriral, da so tam že bili), je za točno tega otroka velik razvojni 

korak. Je del od prehodov v odraslost. Je del iniciacije, ki se v današnji družbi tako žalostno izgublja. 

Ob mikrospremembah nas reši makropovezanost. Takšna, ki smo jo abonentno gradili in vzdrževali. 

Tista prisotnost, ko smo začutili, kdaj je otroku res hudo in potrebuje našo podporo (objem, toplo 

naročje, dlan na rami) ali kdaj malce simulira in kliče po naših odločnih mejah. Ker pač potrebuje 

nekoga, ki bo zatrl njegova neustrezna in manipulativna vedenja. S tem razum nima nič. Lahko ga 

dokupimo še za ozimnico, pa bo v ključnih situacijah delal le zdraho. Ker delamo z ljudmi, natančneje 

z otroki. Za kar najprej potrebujemo – čuteče srce. Šolsko leto se je izteklo, bilo je posebno in 

edinstveno … pa saj tako je vsako! 

 

DOGODKI V ŠOLSKEM LETU 2015/16 

SEPTEMBER 

 pričetek pouka in sprejem prvošolcev; 

 objava sklepa o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerega se bo na 

posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ. Na OŠ Miklavž bo 

tretji predmet fizika; 

 zdravniški pregled, 8. a, b, c; 

 roditeljski sestanki; 

 športni dan, kolesarjenje, I. VIO; 

 športni dan, igriva košarka, I. VIO; 

 kulturni dan, Pozdrav ptic miru, delavnice z upokojenimi učitelji … 1.–9. r.; 

 športni dan, pohod, 4. b, c; 

 tehniški dan, obisk ekokmetije, 6. r.; 

 kulturni dan, Volk in lakota, I. VIO; 

 regijsko tekmovanje Male sive celice, 7. r. (6 učencev); 

 šolsko tekmovanje iz logike, 3.–9. r.; 

 Pozdrav jeseni; 
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 tehniški dan, Pangea, 9. r. 

OKTOBER 

 sodelovanje na tekmovanju UROPEAN WAKO CHAMPIONSHIP FOR JUNIORS – 

Kicboxing v Španiji (en učenec); 

 ogled podelitve nagrade Večernica; 

 športni dan, pohod, 6.–9. r.; 

 intenzivne pevske vaje MPZ – Dom Kurent Ptuj; 

 Pozdrav jeseni, dramski krožek, zeliščarji; 

 interdisciplinarni dan, teden otroka – DPM igra: Zgodba o zeleni žabici, I. VIO; 

 kulturni dan, ogled Maribora, 6. r.; 

 športni dan, orientacija Duplek, 5. r.; 

 zdravniški pregled, 6. a, b, c; 

 sodelovanje na oddaji »1, 2 oder 3« v Münchnu  (3 učenci); 

 sprejem v Šolsko skupnost; 

 šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki; 

 planinski pohod (Geoss); 

 tabor za nadarjene učence; 

 obisk partnerjev Erazmus+ v Estoniji; 

 svečana akademija ob 40-letnici šole in vrtca; 

 mali simpozij, 2. c (4 učenci); 

 kulturni dan, Rastem s knjigo, 7. r.; 

 državno tekmovanje iz logike; 

 šolsko tekmovanje iz angleščine, 8. r.; 

 LGM: Pogum, 3.–9. r.; 

 šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje; 

 interdisciplinarni dan, ekokmetija in njena okolica, 2. r.; 

 komemoracija; 

 jesenske počitnice. 

NOVEMBER 

 interdisciplinarni dan – ogled razstave Ane Frank in mesta Maribor, 7. a; 

 šola v naravi – CŠOD Škorpijon, 2. r.; 

 starševski večer – g. Prgič: Tanka črta odgovornosti; 

 tehniški dan – eksperimenti iz naravoslovja, 7. r.; 

 državno tekmovanje iz znanja angleščine, 8. r.; 

 šolsko tekmovanje iz znanja angleščine, 9. r.; 

 naravoslovni dan – Zdravo življenje, tradicionalni slovenski zajtrk, 1.– 9. r.; 

 tržnica poklicev, Kulturni dom Hoče, 8., 9. r.; 

 planinski nočni pohod (Areh); 

 planinski pohod (Gora Oljka); 

 tehniški dan – ustvarjalne delavnice za Miklavževanje (dan odprtih vrat), 1.– 9. r. 

DECEMBER 

 šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine; 

 Miklavževanje  (V objemu čarobnosti …) – prireditev; 

 pohod ob mejah Občine Miklavž; 

 naravoslovni dan – mikroskopiranje, 6. a, b, c; 

 šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje; 
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 šolsko tekmovanje iz znanja astronomije za Dominkovo priznanje; 

 tehniški dan – elektrika, 4. a, b, c; 

 naravoslovni dan – spolnost/prva pomoč, 8. r.; 

 kulturni dan – SNG, predstava Guliverjeva potovanja, 4. in 5. r.; 

 obisk dedka Mraza; 

 proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti; 

 24. 12. – pouka prost dan, nadomeščanje 14. 5. 2016; 

 dan samostojnosti in enotnosti; 

 novoletne počitnice. 

JANUAR 

 kulturni dan – Vilinček (SNG), I. VIO; 

 oddelčna konferenca; 

 ogled predstave Alica v čudežni deželi (za nadarjene učence), II. gimnazija, 8. in 9. r.; 

 šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje; 

 šolsko tekmovanje iz znanja geografije; 

 kulturni dan – ogled predstave Labodje jezero, SNG Maribor, 7., 8., 9. r.; 

 področno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje; 

 1. redovalna konferenca; 

 regijsko tekmovanje iz angleškega jezika, 9. r.; 

 športni dan, 4. r.; 

 planinski pohod (Lenart – Zavrh – Sp. Voličina); 

 zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. 

FEBRUAR 

 športni dan, zimske radosti (drsanje, pohod), 5. r.; 

 odbojka, starejše deklice, finale za območnega prvaka obmariborskih šol; 

 odbojka, starejše deklice, predtekmovanje za območnega prvaka obmariborskih šol; 

 nogomet, starejše deklice, finale za območnega prvaka obmariborskih šol; 

 plavalni tečaj, 3. r.; 

 vpis učencev v 1. r.; 

 zimski športni dan, 6., 8., 9. r.; 

 področno tekmovanje iz zgodovine; 

 kulturni dan – Guliverjeva potovanja (SNG), 6. r.; 

 šolsko tekmovanje iz naravoslovja – Kresnička, 1.–7.  r.; 

 športni dan – sankanje na Pohorju, 4. b, c; 

 nastop v 2. c – zgodnje učenje angleščine; 

 naravoslovni dan – Življenje nekoč, 1. r.; 

 proslava pred slovenskim kulturnim praznikom; 

 interdisciplinarni dan – pust; 

 informativni dan za vpis v srednje šole; 

 zimske počitnice; 

 šola v naravi – Trilobit, 7. r.; 

 športni dan, zimske radosti; 

 športni dan, zimske igre, 1. r. 

MAREC 

 predtekmovanje za območnega prvaka v mali odbojki obmariborskih šol za deklice; 

 šola v naravi, 7. r.; 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 10 - 

 

 državno tekmovanje iz nemščine, 9. r.; 

 revija otroških pevskih zborov, 2.–4. r.; 

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

 starševski večer; 

 sejem Altermed v Celju, nadarjeni učenci; 

 sodelovanje na prireditvi RK Skoke; 

 tehniški dan – Pomladne delavnice, 1. r., 3. r.; 

 Matematični kenguru, šolsko tekmovanje, 1.–9. r.; 

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

 sodelovanje na rokodelski razstavi, Dobrovce; 

 ogled lutkovne predstave in program za zaveso, GKL; 

 pedagoška konferenca; 

 tehniški dan, Majšperk – ogled muzeja in proizvodnje, 5. r.; 

 tehniški dan, izdelki iz kartona – igralna hiška, 4. r.; 

 državno tekmovanje iz angleščine, 9. r.; 

 sodelovanje na prireditvi ob svetovnem dnevu voda 2016 v Qlandiji v Mariboru; 

 interdisciplinarni dan – lutkovna predstava Mali modri in mali rumeni, I. VIO; 

 kulturni dan, kulturne znamenitosti Ljubljane, 8., 9. r.; 

 naravoslovni dan – Hiša eksperimentov, Prirodoslovni muzej, 8., 9. r.; 

 športni dan – zimske igre, 3. r.; 

 planinski pohod (Rošnja); 

 finalni turnir košarkarski Superšolar za starejše učence. 

APRIL 

 predstavitev raziskovalnih nalog  na 16. srečanju mladih raziskovalcev zgornjega Podravja v 

Slovenski Bistrici, 8., 9. r.; 

 finale za območnega prvaka v mali odbojki za deklice; 

 bralni nočni maraton, gostovali smo v Hočah; 

 spomladansko prvenstvo v krosu za osnovne šole; 

 državno tekmovanje iz znanja kemije; 

 športni dnevi – testiranje za ŠVZ karton; 

 športni dan – pohod z orientacijo, Pohorje, 4. r.; 

 predstavitev obveznih in neobveznih predmetov, 6., 7., 8. r.; 

 predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za Miklavž in Dobrovce, 3.–5. r.; 

 predstavitev neobveznih izbirnih predmetov za Dobrovce, 3. r., 4. r.; 

 pogovorne ure; 

 revija mladinskih pevskih zborov v Mariboru; 

 nastop FS, Katarina Germšek, 6. b; 

 državno tekmovanje iz znanja Vesele šole, 4.–9. r.; 

 ogled POP TV, Planet TV, Radio 1 (izbirna predmeta TEV, ŠNO) in živalskega vrta (izbirni 

predmet ONA), 7.–9. r.; 

 tehniški dan – Les, 6. r.; 

 državno tekmovanje iz matematike; 

 pohod ob mejah Občine Miklavž; 

 interdisciplinarni dan – Gasilci, I. VIO; 

 pedagoška konferenca; 

 sodelovanje na Slavnostni akademiji v Kulturnem domu Miklavž (ob občinskem prazniku); 

 tehniški dan, ekodan, 1.–9. r.; 

 planinski pohod (Boč); 

 čistilna akcija očistimo občino (Mladi planinci); 

 športni dan – orientacija, 5. r.; 
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 radijska oddaja ob dnevu upora proti okupatorju. 

MAJ 

 NPZ iz matematike, 6. r. in 9. r.; 

 tehniški dan –  Stikala (1/2), 9. r.; 

 športni dan – športne igre, 6. r. (1/2); 

 NPZ iz slovenščine, 6. r. in 9. r.; 

 tehniški dan – Stikala (1/2), 9. r.; 

 športni dan – športne igre (1/2), 6. r.; 

 državno čebelarsko tekmovanje; 

 tekmovanje za Zlato kuhalnico; 

 kulturni dan – zaključek Bralne značke (LGM), I. VIO; 

 NPZ iz tretjega predmeta (fizika), 9. r.; 

 NPZ iz tujega jezika (angleščina), 6. r.; 

 naravoslovni dan – Vodni detektiv, 4. r.; 

 interdisciplinarni dan – Prekmurje, 5. r.; 

 tehniški dan – Učna pot Selo, 8. r.; 

 interdisciplinarni dan – Z glavo na zabavo, 9. r.; 

 naravoslovni dan – Muzej NOB – delavnice v šoli, 3. r.; 

 sodelovanje na tekmovanju WAKO Kicbocking WORLDCUP (svetovni pokal) v 

Innsbrucku (Avstrija); 

 sodelovanje na svetovnem pokalu v kicboxingu v Budimpešti; 

 Otroška policijska olimpijada, 4. r. (10 učencev); 

 sprejem prvošolcev v mlade člane RK (Dobrovce in Miklavž); 

 športni dan – Šport špas; 

 Teden vseživljenjskega učenja 2016; 

 Erazmus+, Poljska; 

 naravoslovni dan – Botanični vrt, Pivola, 6. r.; 

 naravoslovni dan – Biodeverziteta, Rače, 7. r.; 

 udeležba na festivalu »Igraj se z mano«,  nadarjeni, 5. r.; 

 izlet v Avstrijo, tečaj nemščine, 1., 2., 3. r.; 

 zgodovinski kviz – Rudolf Maister, 9. r. (3 učenci); 

 naravoslovni dan – Slovensko primorje, 9. r.; 

 naravoslovni dan – Park, življenjski prostor, Maribor, 1. r.; 

 izlet v Salzburg, 4.–9. r.; 

 športni dan – športne igre, 8., 9. r.; 

 RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu, seznanitev 

učencev z dosežki v 9. razredu, uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene 

pisne naloge NPZ v 9. razredu; 

 Interdisciplinarni dan – Hermanov brlog, 3. r.; 

JUNIJ 

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

 posredovanje podatkov o poizvedbah; 

 interdisciplinarni dan – Šola nekoč, Ljubljana, 4. r.; 

 nastop – vrtec, tečaj nemščine; 

 roditeljski sestanek pred odhodom učencev v šolo v naravi, 5. r.; 

 zaključne ekskurzije: Bled, Vrba, Vintgar, 8. r., Postojna, 6. r., Dolenjska, 7. r.; 

 RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6. r.; 
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 seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu. Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve 

ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.; 

 nagradna ekskurzija, 7., 8., 9. r.; 

 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev pri NPZ v 9. r.; 

 posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC; 

 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev pri NPZ v 6. r.; 

 naravoslovni dan – Življenjska obdobja, 3. r.; 

 sodelovanje v oddaji Šolski radio na Radiu Ptuj, 4 učenci; 

 oddelčni konferenci (I., II. VIO in III. VIO); 

 zaključna konferenca za 9. r.; 

 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za 9. razred, svečana podelitev spričeval in obvestil o 

dosežku na NPZ, 9. r.; 

 roditeljski sestanki, nato prireditve Oddelek se poslovi; 

 šola v naravi (Poreč), 5. r.; 

 interdisciplinarni dan – Varno v prometu, 4. r.; 

 športni dan – Rimljani, 4. r., Benedikt; 

 medobčinsko tekmovanje v plavanju; 

 interdisciplinarni dan – Ljudsko izročilo, 6. r.; 

 Svet staršev; 

 Svet zavoda; 

 2. redovalna konferenca; 

 predstavitev priročnika WeDo 2.0; 

 roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev; 

 nagradno kopanje za pevce MPZ; 

 zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda, podelitev spričeval in 

obvestil o dosežku na NPZ za učence 6. razreda; 

 proslava pred dnevom državnosti; 
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2 REALIZACIJA CILJEV IN PREDNOSTNIH NALOG 
 

AKCIJSKI NAČRT OSNOVNE ŠOLE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA OBDOBJE  

2011/12–2016/17 

 

Šolsko leto 2015/16 
Cilji Dejavnosti Kdo Kdaj  Kazalniki Evalvacija 

Kontinuirano 

izobraževanje 

strokovnih 

delavcev 

 

Načrtovanje pri 

pouku SLO 
Milena Kerndl, 

učitelji I., II.VIO in  

slovenisti 

27. 8. 2015  sprotna, 

junij 2016 

Higiena glasu Mateja Šilc 25. 8. 2015  razprava med 

udeleženci 

sprotna 

10 pravil, ki jih naj 

upošteva  učitelj pri 

poučevanju otrok z 

motnjo pozornosti 

dr. Vilijem Ščuka 28. 8. 2015 razprava med 

udeleženci 

sprotna, 

avgust 

2015 

Mreža učečih se 

šol,   
Šolski vidiki 

razredništva 

Šola za ravnatelje, šolski 

koordinator Zdenka 

Roškarič Duh 

vse šolsko leto razprava med 

udeleženci 

sprotna, 

končna – 

junij 2016 

Tanka črta 

odgovornosti 
Jani Prgić 5. 11. 2015 razprava sprotna 

O vzgoji, I. VIO 

in vrtec 
Marko Juhant 29. 9. 2015 razprava sprotna 

Motivacijsko 

srečanje ob začetku 

šolskega leta v 

SNG  
Predstava: Pogum, 
Od poslušnosti do 

odgovornosti 

PSOŠ 

 

 

OŠ Gustava Šiliha   

Ivana Gradišnik     

31. 8. 2015 pogovor na 

pedagoški 

konferenci 

 

 

sprotna, 

avgust 

2015 

Učne strategije in 

spodbudno učno 

okolje – primeri 

dobre prakse, 

projekt BUS 

 

 

Kritično mišljenje 

in formativno 

spremljanje pouka 

TIM BUS: 

Katarina Germšek, 

Marija Kolarič, 

Darja Majhenič, 

Ksenija Detiček, 

Dušanka Mihalič Mali 

 

dr. Milena Kerndl 

(svetovalka) 

 ZRSS 

 

III.VIO 

vse šolsko leto 

 

 

 

 

 

 

oktober 2015 

 

spremljanje letne 

priprave 

sprotna, 

januar in 

junij 2016 

 

Nadarjeni učenci 

pri pouku  

vsi učitelji in učitelji z 

dodatnimi urami za 

nadarjene (Draškovič, 

Germšek, Ozmec, 

Krajnc, Kocbek) 

  

vse šolsko leto  

 

spremljanje 

letne priprave 

(opombe v 

pripravah) 

 

hospitacije 

ravnateljice 

 

85 % udeležba 

nadarjenih 

učencev na 

dejavnostih, ki 

jih organizira 

šola 

oddelčna 

konferenca 

in 

strokovni 

aktivi 
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študijske skupine vsi učitelji vse šolsko leto redna udeležba 

na študijskih 

skupinah 

junij 2016 

 

ustvarjalnost in 

inovativnost  

učitelji  vse šolsko leto sodelovanje na 

natečajih in 

razstavah 

junij 2016 

 

Strokovno 

izobraževanje 

učiteljev za delo z 

učenci s posebnimi 

potrebami in 

učnimi težavami  

strokovni aktivi, 

timski sestanki in 

individualno 

izobraževanje 

učiteljev. 

 

vsi učitelji in ŠSS 

 

zunanji sodelavci ZRSŠ 

vse šolsko leto 

 

 januar in 

junij 2016 

 

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 in BUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vključitev analize 

NPZ za dvig znanja 

 

 

 

 

učitelji posameznih 

predmetnih področij 

 

strokovni aktivi po 

vertikali 

 

vse šolsko leto 

 

predstavitev 

rezultatov NPZ 

staršem 7. r. 

 

pedagoška 

konferenca 

 

Svet staršev 

višji uspeh na 

NPZ: 

− 6. razred za 

2 % več kot 

leta 2014 

− 9. razred za 

1 % več kot 

leta 2014 

 

sprotna, 

junij 2016 

predmetni aktivi po 

vertikali: 

usklajevanje in 

skupno načrtovanje 

(medsebojne 

hospitacije, vzorčni 

nastopi) 

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 2016 

fleksibilni 

predmetnik 

 

 

Marjetka Breznik, Irena 

Rajbar, Ines Pečnik, 

Leandra Mernik in 

Marjan Veček, Rok 

Ozmec 

vse šolsko leto anketa o 

zadovoljstvu 

učencev in 

staršev 

junij 2016 

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 2016 

Bralni maraton 

 

 

 

Koordinatorke so: Jyoti 

Jöbstl, Metka Lovišček, 

Janja Draškovič, Živa 

Krajnc. 

 

 

 

 

marec Učenci 

medsebojno 

komunicirajo o 

prebrani vsebini, 

prepoznajo 

bistvo besedila 

in se samostojno 

učijo. 

sprotna, 

junij 2016 
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Razvijanje 

medsebojnih 

odnosov, 

sprejemanje 

drugačnosti in 

izboljšanje 

vzgojnih 

rezultatov, 

prostovoljstvo, 

medgeneracijsko 

sodelovanje in 

spoznavanje 

drugih kultur 

− medsebojni 

odnosi 

(pozdravljanje, 

spoštovanje do 

starejših), 

− projekt od 1. do 

9. razreda, v 

povezavi s 

projektoma Eko 

šola in Zdrava 

šola, 

− revščina telesa in 

duha, 

− učenje socialnih 

veščin (igre vlog), 

− interni projekti 

znotraj razrednih 

skupnosti 

vsi razredniki, 

učitelji, Jelen 

Godunc, Krajnc, 

Roškarič Duh, 

Germšek, 

Mernik, Jöbstl, 

Ozmec, Zobec 

 

 

 

 

 

 

 

vse šolsko leto 

 

manjše število 

vzgojnih 

ukrepov  s 

šolskim letom 

2015/16  

junij 2016 

− 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 2016 

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? 

− »policist za en 

dan 

razredniki, učitelji, 

Jelen Godunc, 

Krajnc, Roškarič 

Duh, Germšek, 

Mernik, Jöbstl, 

Zobec, Ozmec, 

Kalezič, Kolander, 

NIJZ in ambulanta 

Tezno. 

vse šolsko leto upoštevanje 

prometnih 

predpisov in 

varnostnih 

načrtov; 

neuživanje 

alkohola in drog  

januar  in 

junij 2015 

 

Razvijanje 

delovnih navad in 

odgovornosti in 

dosledno spremljanje 

opravljenih domačih 

vsi učitelji 

 

 

vse šolsko leto izboljšanje ocen 

pri posameznem 

predmetu   

 

januar in 

junij 2016 
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prevzemanje 

odgovornosti za 

lastno znanje. 

 

nalog in drugih šolskih 

obveznosti 

  

 

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 2016 

Starševski večer  Prgić: 

Vzgoja otrok, Tanka 

črta odgovornosti 

 

Marko Juhant, I. 

VIO, O vzgoji 

5. 11. 2015 ob 

17.30 

 

 

29. 9. 2015 

 

udeležba staršev 

šole in vrtca 

 

 

 

starši 1. razredov 

in vrtec 

junij 2016 

Športno popoldne 

(Šport špas) 

učitelji, učenci, 

starši, zunanji gostje 

 krepitev 

medsebojne 

pomoči in 

solidarnosti 

junij 2016 

Tuji jeziki 

1. razred neobvezni 

izbirni predmet tuji 

jezik 

2., 3. razred obvezni 1. 

tuj jezik 

4., 5., 7., 8. razred 

neobvezni izbirni 

predmet nemščina 

7. ,8. razred obvezni 

izbirni predmet 

nemščina 

9. razred konec 

projekta obveznega 

drugega tujega jezika 

 

III. VIO obvezni 

izbirni predmet 

latinščina 

 

1., 2., 3., 6. razred 

tečajna oblika 

nemščine 

Špela Mesarič, 

Dušanka Brumen, 

Simona Kocbek 

Ines Pečnik 

 

Ines Pečnik 

 

 

Katja Kolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Akcijski načrt za bralno pismenost je priloga letnega delovnega načrta. Vodja za bralno pismenost na 

šoli je Katarina Germšek. 

 

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2015/16 

 

Poglabljali smo vsebine iz šolskega leta 2014/15 s področja učenčevih kompetenc za vseživljenjsko 

učenje. 
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V šoli smo želeli spodbuditi inovativne in ustvarjalne pristope pri delu z učenci, starši in sodelavci. 

Pri tem smo spodbujali uporabo sodobnih komunikacijsko-informativnih sredstev. 

Želeli smo vzpostaviti 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 2015/16 smo namenili veliko pozornost že stalnicam: 

− vzpodbudnemu učnemu okolju; 

− fleksibilnim predmetnikom in strnjenim uram pouka; 

− aktivnim oblikam in metodam dela (sodelovalno učenje, metoda 6 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 2015/16 so bile: 

− učenje tujega jezika (TJA) v 2. in 3. razredu kot obvezni predmet; 

− učenje tujega jezika v 1. razredu kot neobvezni izbirni predmet; 

− dvig bralne pismenosti; 

− aktivne oblike in metode dela ter uporaba različnih bralno-učnih strategij; 

− formativno spremljanje pouka; 

− ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost in podjetništvo; 

− delo z nadarjenimi učenci pri pouku. 

 

NAŠA NARAVNANOST JE BILA, da pri doseganju ciljev učitelji usmerjamo učence v samostojno 

delo in sproti odpravljamo napake in pomanjkljivosti. Poučevanje, kot profesionalna vloga, se v 

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

posredovalci znanja. 

 

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 2015/16 so učitelji v svojih letnih pripravah načrtovali in v pouk vključevali 

sodobne oblike in metode poučevanja, kar sem kot ravnateljica tudi spremljala s svojimi 

hospitacijami. Upoštevali so tudi Koncept dela z učenci z učnimi težavami, s posebnimi potrebami in 

z nadarjenimi učenci. Poudarek je bil na novih učnih načrtih: 

 

− 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 v sodelovanju 

s strokovnimi delavci šole in z zunanjimi sodelavci. 

 

 EVALVACIJA VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE 
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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 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 

vodijo k boljšim rešitvam.  

 

REALIZACIJA IN EVALVACIJE OPRAVLJENIH HOSPITACIJ V ŠOLSKEM LETU 

2015/16 

 

V šolskem letu 2015/16 sem opravila 22 ur hospitacij. Bila sem prisotna pri urah profesorice, ki je 

zaposlena kot prva zaposlitev v VIZ (profesorica sociologije in nemščine) in pri pripravnici v vrtcu 

na prostem delovnem mestu. Spremljala sem sodobne oblike in metode dela, predvsem uporabo 

različnih strategij, sodelovalno učenje in aktivno vlogo učenca. Hospitacije so bile namenjene tudi 

zunanjim učiteljem iz projekta BUS in svetovalcem ZRSŠ.  

Opažanja: 

− zelo pogosta uporaba različnih bralno-učnih strategij; 

− pogosta obravnava nove snovi s pomočjo sodelovalnega učenja; 

− diferenciacija pouka; 

− pri sodelovalnem učenju pomembna soodvisnost (vsak učenec prispeva svoj del), tako je moč 

opaziti, da strokovni delavci organizirajo pouk tako, da učenca postavijo v aktivno vlogo kot 

središče učnega procesa, sami pa so v vlogi svetovalca, usmerjevalca in mentorja; 

− v  šolskem letu 2014/2015 smo zaključili dvoletni projekt BUS ter se odločili, da s projektom 

nadaljujemo tudi v šolskem letu 2015/2016 in ga v tem letu tudi uspešno zaključili. 

Predvidevamo, da je pogosta uporaba sodobnih učnih strategij posledica izobraževanj, nabora 

strategij, hospitacijskih nastopov in strmenja vodstva šole k čim boljši bralni pismenosti in 

trajnejšemu znanju naših učencev. Mnenja o pridobitvi trajnejšega znanja s pomočjo sodobnih učnih 

strategij so različna, večina učiteljev sicer meni, da učenci s pomočjo teh strategij pridobijo trajnejše 

znanje, petina pa je takih, ki menijo, da tega ne pridobijo. Pri uporabi strategij je razvidno, da največ 

učiteljev uporablja strategijo miselni vzorec, ki je že zelo dolgo znana in uveljavljena strategija. Pri 

pouku uporabljamo tudi strategijo vodene bralne aktivnosti, možgansko nevihto in izdelavo 

pojmovne mreže, pri kateri iščejo asociacije, zamisli o določeni temi. Veliko učiteljev uporablja 

strategijo VŽN, kateri je bil namenjen kar obsežen del izobraževanj; gre za kompleksno strategijo, ki 

se lahko odvija skozi celo šolsko uro ali celo več ur. Veliko učiteljev uporablja strategijo podčrtovanja 

ključnih besed in dopolnjevanja manjkajočih podatkov. Približno polovica učiteljev se poslužuje 
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strategije pisanja povzetkov. Najmanjši odstotek učiteljev uporablja Vennov diagram, 

argumentacijski diagram, ribjo kost, primerjalno matriko in dogajalno premico. Sklepamo, da so 

omenjene strategije precej specifične: Vennov diagram, argumentacijski diagram, primerjalna 

matrika, ribja kost in dogajalna premica. Razlog, da učitelji omenjenih strategij ne uporabljajo tako 

pogosto, je najbrž tudi ta, da so te strategije zbrane v teoretični obliki v naboru strategij in učitelji še 

niso videli njihovih praktičnih izvedb. Sporočila učiteljev in njihovi predlogi za naprej kažejo na 

njihov pozitiven odnos do sodobnih učnih strategij, saj nameravajo učitelji preizkusiti še strategije, 

ki jih še niso, čim več različnih strategij želijo uporabiti pri pouku, ugotavljajo, da so učenci s 

strategijami bolj aktivni pri pouku in da je pomembna zgodnja uporaba BUS-a, razumejo, da sta 

pomembna raznovrstna uporaba strategij in širok učiteljev nabor. Učitelji prilagajajo strategije glede 

na starost, sposobnosti in zmožnosti učencev in jih tako tudi prilagodijo. Učitelji so veseli 

omogočenih hospitacij, na katerih vidijo praktično uporabo strategij in dobijo nove ideje. Nekatera 

mnenja so bolj skeptična, zato izpostavljajo, da je pri usvajanju nove snovi pomembnejši frontalni 

pouk, učitelj porabi več časa za pripravo na pouk s sodobnimi učnimi strategijami, na uporabo vpliva 

časovni kriterij  strategije vzamejo veliko časa pri obravnavi, tako ni dovolj časa za ocenjevanje 

učencev, mnenje o uporabi sodobnih učnih strategij je deljeno, ker bodo rezultati takega načina dela 

znani v prihodnosti.  

Ugotavljamo, da pouk na OŠ Miklavž na Dravskem polju poteka v smeri spoznanja, da je učenje 

proces interakcije med tem, kar že vemo, in tem, kar naj bi se naučili, da je učenje socialni proces 

(sodelovanje v skupini), da je učenje situacijski proces in da je učenje metakognitivni proces (učenci 

se zavedajo lastnega procesa učenja in razumevanja). V letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v 

razvojno nalogo Formativno spremljanje/preverjanje, zato smo na šoli izvedli 2 vzorčna nastopa za 

učitelje slovenščine podravske regije.  

 

Hospitacije so se izvajale tudi pri predmetu TJA v I. VIO, saj smo mentorska šola pri uvajanju 

zgodnjega poučevanja tujih jezikov. Tako so pri uri v 2.c (Špele Mesarič) prisostvovali učitelji s 7 

šol, ki so v 2. krogu, in predstavnice z Zavoda za šolstvo. Učiteljici Simona Kocbek in Dušanka 

Brumen pa sta imeli hospitacije za predstavnice z Zavoda za šolstvo. 

 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
 

V šol. l. 2015/16 je medpredmetna povezava poleg načrtovanih dejavnosti po posameznih razredih 

pri učnih predmetih znotraj pouka potekala tudi v okviru interdisciplinarnih dejavnosti. 

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 – Ljudske šege in običaji smo izvedli v ponedeljek, 20. 6. 2016. Povezali 

smo predmete: SLJ, GUM, ŠPO in TIT, kjer je vsak s svojega vidika obdelal naslovno temo. Učenci 

so obravnavali ljudsko poezijo, brali ljudske pravljice, poustvarjali, se naučili ljudski ples, ljudsko 

pesem, spoznali kulturno dediščino in izdelke, narejene po ljudskem izročilu, in dramatizirali ljudsko 

besedilo. Učenci so bili razdeljeni v 4 skupine. Izvedene so bile 4 delavnice, ki so trajale 60 minut. 

Učenci so obiskali vse delavnice in na tak način medpredmetno povezali znanja o ljudskem izročilu.  

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

iskanje, selekcioniranje in prikazovanje podatkov.  
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9. razred 

Izvedena je bila medpredmetna povezava med predmetoma šport in zgodovina. Gre za pohod po 

Miklavžu, v okviru katerega učenci spoznavajo zgodovino svojega kraja. 

 

POROČILO O PROJEKTU DVIG RAVNI ZNANJA IN BRALNE PISMENOSTI 

 

V šolskem letu 2015/16 smo bili tretje leto zapored 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 (I. VIO), Darja Majhenič (II. VIO), Marija Kolarič (III. VIO), Katarina Germšek (vodja 

šolskega projektnega tima). Skrbnica naše šole je bila dr. Milena Kerndl. Cilji letošnjega akcijskega 

načrta so bili: poglabljati branje besedil z razumevanjem, vključevati vprašanja višjih taksonomskih 

ravni v preverjanje razumevanja, preverjati zapisane odgovore, uporaba bralnih učnih strategij (pri 

učencih in učiteljih), vključevati elemente formativnega spremljanja. Dejavnosti, ki smo jih opravili: 

hospitacije ravnateljice, hospitacije „kritičnega prijatelja“, hospitacije učiteljev slovenščine 

podravske regije; v 1. razredu smo oblikovali portfolio učencev (preverjanje predopismenjevalnih 

spretnosti, izdelava individualnega načrta, sprotno dopolnjevanje portfolia, sprotno oblikovanje 

bralne mape z bralnimi listi), brali smo različna (ne)umetnostna besedila, tiho in glasno smo brali 

besedila, postavljali smo vprašanja na različnih taksonomskih ravneh ob besedilih, mlajši učenci s 

pomočjo hišice vprašanj, starejši učenci s pomočjo stopnic ali samostojno, preverjali smo odgovore 

na postavljena vprašanja (v paru, po postajah, v skupini, frontalno), dopolnjevali odgovore (z drugo 

barvo v paru, po postajah, v skupini), uporabljali različne bralne učne strategije (v skupini, 

individualno, v paru), delali sodelovalno (v skupini, sestavljanka, krog), formativno spremljali 

učenčev napredek s povratnimi informacijami, vrednotenjem sošolcev, samovrednotenjem. 

Ugotovitve za letošnje šolsko leto so, da: učenci ločujejo med različnimi stopnjami taksonomskih 

vprašanj, znajo presoditi, ali je določen odgovor sprejemljiv/pomanjkljiv/napačen, se učijo z 

različnimi učnimi strategijami, delajo sodelovalno, poznajo svoje vloge pri sodelovalnem učenju, 

zavedajo se odgovornosti reševanja (soodvisnost), znajo postaviti kriterije uspešnosti, dajati povratne 

informacije, vrstniško vrednotiti in se samovrednotiti; še naprej pa moramo delati na bralnem 

razumevanju besedil. Načrt za naprej: brali bomo besedila, delali bomo sodelovalno, v pouk bomo 

vključevali elemente formativnega spremljanja.  

 
POROČILO O UVAJANJU FORMATIVNEGA SPREMLJANJA  

 
Formativno spremljanje je bilo razvito z namenom, da bi: motiviralo učence, spodbujalo razumevanje 

ciljev in kriterijev uspešnosti, pomagalo učencem pri napredovanju, da bi učenci razvili zmožnosti za 

samoocenjevanje, zato smo se v decembru 2015 vključili v dve leti trajajočo razvojno nalogo 

Formativno spremljanje/preverjanje. V razvojno nalogo je vključena učiteljica slovenščine Katarina 

Germšek, zato se je v letošnjem šolskem letu največ dejavnosti s področja FS odvijalo pri slovenščini. 

Učiteljica pa s predstavitvami na pedagoških konferencah in s hospitacijskimi nastopi prenaša znanje 

tudi na druge učitelje. Naš cilj vključitve v projekt je bil: podrobneje se seznaniti s FS, uporabljati FS 

pri pouku, uporabljati različne elemente FS pri različnih učnih urah, pokazati možnosti uporabe FS 

drugim učiteljem. Ob koncu šolskega leta ugotavljamo, da smo FS uspešno prenesli v prakso, kajti 

pri učnih urah se prepletajo različni elementi FS, učenci so seznanjeni z namenom FS, učenci poznajo 

cilje, načrtujejo kriterije uspešnosti, dajejo povratne informacije, se samovrednotijo. Pridobili smo 

nova znanja in prišli do spoznanj, da je FS metoda sodobnega poučevanja − v ospredju učenec in 

njegov napredek, ko učenca opolnomočimo z védenjem o FS, postane učitelj koordinator njegove 

aktivnosti. V šolskem letu 2016/2017 načrtujemo, da bomo FS razumeli kot način dela pri pouku (pri 

večini predmetov), dopolnili/dodelali listovnike učencev in pri pouku uporabljali različne strategije 

FS. V okviru razvojne naloge sta bila izvedena dva hospitacijska nastopa za učitelje naše šole in druge 

učitelje slovenščine v podravski regiji. Prikazani sta bili 90-minutni uri, pri katerih so bili uporabljeni 
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vsi elementi FS (preverjanje  predznanja, načrtovanje ciljev in kriterijev uspešnosti, dejavnosti  

dokazila, povratna informacija, vrstniško sodelovanje in vrednotenje ter samovrednotenje). 

 

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;  

 ustreza k naravi predmeta samega; 

 uporabljale so se metode razgovora, dialoga, skupinskega dela, sodelovalnega skupinskega 

dela, različnih učnih strategij; 

 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; 

 učenci so se posluževali modernih učnih metod, kot je delo s tablicami in z računalniki, kjer 

so največkrat sami prišli do ciljev znanja. 

 

Pomanjkljivosti pouka:  

 pomanjkljivost, opažena v zadnjih letih, je le v primeru, če odpadeta hkrati dve uri pouka 

zaradi dnevov dejavnosti, kar posledično omaje realizacijo pouka ob zaključku šolskega leta, 

z  ustreznim planiranjem dni dejavnosti je ta problem rešljiv.  

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

samostojnost in kreativnost pri delu. Fleksibilni predmetnik je tudi v bodoče primeren za pouk DKE. 

 

POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA – 

ZGODOVINA  6. RAZRED 

 

V šolskem letu 2015/16 se je pri pouku zgodovine izvajal fleksibilni pouk v 6. razredih.  

Prednosti pouka:  

 pouk je bil razgiban, dinamičen, sproščen;  

 učna snov se je lažje, bolj poglobljeno in celostno obravnavala; 

 dobro se obnese strnjena oblika dela; 

 pouk je bil zaradi neobremenjenosti s časom bolj zanimiv in se je lahko izvajal na različne 

načine, učencem je bilo omogočeno pridobivanje znanja preko najsodobnejših metod in oblik 

učenja in poučevanja: samostojno delo, sodelovalno učenje … 

Pomanjkljivosti pouka:  

 odpadanje ur pouka zaradi dnevov dejavnosti, če sta dve uri skupaj; 

 ločene ure po urniku niso smiselne (fleksibilni predmetnik zgubi svoj smisel). 
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POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA –  

GEOGRAFIJA 6., 8., 9. RAZRED  
 

V šolskem letu 2015/16 se je izvajal fleksibilni predmet v 6., 8. in 9. razredih. 

 V 6. razredih je bila zamenjava GEO z ZGO, pri 8. in 9. razredih z BIO. 

RAZRED I. ocenjevalno 

obdobje 

II. ocenjevalno 

obdobje 

SKUPAJ REALIZACIJA 

6. a  2 uri na teden  35 ur 36 ur 

6. b   2 uri na teden 35 ur 37 ur 

6. c  2 uri na teden  35 ur 37 ur 

  

RAZRED I. ocenjevalno 

obdobje 

II. ocenjevalno 

obdobje 

SKUPAJ REALIZACIJA 

8. a   3 ure na teden (2 + 

1) 

52,5 ur 53 ur 

8. b   3 ure na teden (2 + 

1) 

52,5 ur 58 ur 

8. c   3 ure na teden (2 + 

1) 

52,5 ur 57 ur 

  

RAZRED I. ocenjevalno 

obdobje 

II. ocenjevalno 

obdobje 

SKUPAJ REALIZACIJA 

9. a  4 ure na teden 

(2 + 1 + 1) 

 64 ur 69 ur 

9. b  4 ure na teden 

(2 + 1 + 1) 

 64 ur 68 ur 

9.c 4 ure na teden 

(2 + 1 + 1) 

 64 ur 70 ur 

 

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 (2 

ustni  oceni, 1 ocena pridobljena na drugačen način, 1 pisna ocena), 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, BUS, 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. 
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POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA – 

BIOLOGIJA 8. in 9. RAZRED 

 

Ta način dela izvajamo že vrsto let. 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. 

 

1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje 

8. a, b, c -biologija  

(št. ur: 1; 2 − na teden) 

9. a, b, c - 

biologija (št. ur: 1; 2 ; 1– na 

teden) 

 

  

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

mikroskopiranje, delo z različnimi teksti in knjižnim gradivom, kvizi, sodelovalno učenje, mini 

projekti ter uporaba interneta za iskanje podatkov.  

Učenci 8. in prvič tudi 9. razredov so uporabili Interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo, 

ki vključuje tudi zvezke za aktivno učenje.  

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; 

− 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. 

Fleksibilni predmetnik mi je bil všeč in bom z njim nadaljevala.     

 

POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA –  

LIKOVNA UMETNOST 

 

V šolskem letu 2015/16 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 IZBIRNEM  

PREDMETU MATEMATIČNA DELAVNICA 7 

 

Pri izbirnem predmetu matematična delavnica 7 sem v šolskem letu 2015/16 izvajala fleksibilni 

predmetnik. Izvedla sem ga v eni skupini v prvem ocenjevalnem obdobju.  

Ker temelji pouk na aktivnih oblikah dela, samostojnem ali skupinskem preiskovanju, učenjem skozi 

izkušnjo in igro ter diskusijo, so se izkazale strnjene ure zelo primerne. Zaradi neobremenjenostjo s 

časom smo teme lažje celostno in bolj poglobljeno obravnavali.  

 

Učenci so k uram prihajali redno, daljših odsotnosti ni bilo, zato so vsi učenci brez težav sodelovali 

pri obravnavi učnih tem in doseganju zastavljenih ciljev. 

Ker se je takšna oblika dela izkazala za smiselno in učinkovito, bom ta način dela izvajala tudi v 

prihodnje. 
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POROČILO O IZVAJANJU FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA PRI PREDMETU TIT 7 

IN TIT 8 

 

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

predmetnik. 7. a in 7. c sta imela TIT v prvi polovici ocenjevalnega obdobja, 7. b pa je imel TIT v 

drugem ocenjevalnem obdobju. Prav tako je prva polovica učencev iz 8. a imela pouk TIT v prvem 

ocenjevalnem obdobju, v drugem ocenjevalnem obdobju pa druga polovica učencev iz omenjenega 

razreda. 8. b je imel TIT v prvem ocenjevalnem obdobju, strnjeno. 

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 so se izvajale pri urah kemije, biologije, naravoslovja in fizike. Priprava laborantskih 

ur je potekala s predhodnim dogovorom z učiteljem 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 2015/16 odločili, da v vzgojno-izobraževalni program vključimo projekte, ki so za 

učitelje pomenili strokovni izziv, učenci pa so dobivali priložnost za poglabljanje znanja in razvijanje 

ustvarjalnosti na področjih, ki so jih zanimala, ter razvijali inovativnost, ustvarjalnost in podjetništvo.  

Nadaljevali smo s projekti: Rastem s knjigo, Zdrava šola, Ekošola, Teden vseživljenjskega učenja, Z 

znanjem proti odvisnosti, Srečanje treh šol – projekt Rimske gomile, Ptice miru, Policist Leon svetuje, 

Erasmus+ 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 …). 

 

POROČILA O PROJEKTIH  
 

Preko Spirita se prijavimo za izbor šol, ki razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost. Tako preko 

interesne dejavnosti UPI krožki, pri katerem je naše vodilo: »Nobena ideja ni slaba.«, pokrivamo 

krožke po celi vertikali od 1. do 9. razreda: na podružnični šoli Dobrovce (Jerneja Malec), v prvem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju (Simona Žitnik) in v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju 

(Darja Majhenič).  
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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. 

 

 

 

POROČILO O PROJEKTU ŠPORT IN ŠPAS 
  

Rdeča nit letošnje prireditve je bila »ZDRAVJE – ZDRAVA, LOKALNO PRIDELANA HRANA.« 

Pred samo prireditvijo, ki smo jo imeli v soboto, 14. 5. 2016, smo naredili razstavo na temo ZDRAVA 

– LOKALNO PRIDELANA HRANA. Pri pouku, v oddelkih podaljšanega bivanja in pri interesnih 

dejavnostih smo ustvarjali različne skulpture iz odpadnih materialov – plastenk in zamaškov. 

Skulpture, ki so jih učenci izdelali za natečaj Žogarija, smo razstavili,. Zdravje, šport in humanost 

potujejo z roko v roki, zato smo tudi letos zbirali star papir za fundacijo Pismo srca. 

Jutro smo najprej pričeli z vajo evakuacije, ki je bila uspešno izpeljana. Ostali udeleženci so učence 

pričakali na evakuacijski točki. Program smo pričeli z uvodnimi besedami in pozdravi, govorom 

gospe ravnateljice Dušanke Mihalič Mali in gospoda župana Lea Kremžarja. Sledila je jutranja 

rekreacija pod vodstvom gospoda Damirja Pekiča. Nato so se udeleženci, bilo jih je cca. 700,  

odpravili na pohod. Pohod je bil razdeljen na pet težavnostih poti. Vsako pot pa so spremljali trije 

planinci iz planinskega društva Miklavž. Med pohodom smo pripravili stojnice za občinska društva: 

Društvo kmečkih žena, društvo Glog, Društvo čebelarjev Miklavž, Društvo prijateljev mladine 

Miklavž in šolska svetovalna služba. Društvo RK je  bilo prisotno že od jutranjih ur, saj so merili 

krvni pritisk udeležencem. K sodelovanju smo povabili tudi člane Društva upokojencev. 

Po končanem pohodu so si udeleženci ogledali ponudbo na stojnicah, nato pa se udeležili športno 

plesnih iger. Vaditeljica iz plesne šole Samba je predstavila plesno vadbo Q!Dance, za mlajše otroke 

je bil pripravljen v telovadnici poligon na različnih orodjih. Preizkusili so se lahko lokostrelstvu. Vsi 

ljubitelji instrumentov so imeli možnost preizkusiti se v igranju na bobne, akustično kitaro, električno 

kitaro, bas kitaro. To delavnico je predstavil Rock Fusion Band, ki sodeluje z Društvom prijateljev 

mladine Miklavž.  

Vse delavnice so bile zelo dobro obiskane. Udeleženci, tako otroci kot odrasli, so aktivno sodelovali 

in se družili.  

 

POROČILO - DODATNE URE ŠPORTA 
 

Šola je tudi v šolskem letu 2015/16 za učence od prvega do tretjega razreda ponudila nadstandardni 

program – dodatne ure športa. Vadba je potekala enkrat tedensko po dve šolski uri (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 učiteljici ŠPO Andreja Kolander in 

Vesna Veit (nadomeščanje porodniške) ter učiteljice razrednega pouka: Ana Otič (1. razred), Ksenija 

Detiček (2. c razred) in Edita Grašič (3. razred). Program je bil delno sofinanciran s strani Ministrstva 

za izobraževanje, znanost 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 Miklavž na 

Dravskem polju – in staršev, učence pa je poučeval učitelj ŠPO Miroslav Kalezič. 

 

Koordinatorica projekta je bila Andreja Kolander. 
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razred število učencev 

1. b, 1. c 18 

2. c 11 

3. b, 3. c 12 

4. bc, 5. bc 10 

podružnica 17 

skupaj 68 

 

 

ERAZMUS +, FROM EUROPE 1010 BC TO 2020 PC 

 

Projekt traja tri leta (2015–2018). V projekt so vključene šole iz Italije, Poljske, Finske, Estonije in 

Slovenije. 

Glavni cilj projekta je raba IKT pri pouku, torej zavedanje pomembnosti IKT, raba IKT pri vseh 

generacijah, izmenjava dobre prakse med šolami in seznanjanje z novo metodologijo. Drugi cilji 

projekta so tudi medkulturna ozaveščenost, spodbujanje tolerance do drugih narodov, drugačnih, 

evropska dodana vrednost – kaj se lahko naučim od drugih v Evropi. 

V okviru tega projekta so učenci primerjali prenos sporočil, komuniciranje v preteklosti s 

komunikacijo v sedanjosti oz. v prihodnosti. Izdelali so IKT terminološki slovar, zapisovali blog 

maskote, ki je pripotovala maja na našo šolo in tako bodo do oktobra poročali o dejavnostih na šoli, 

oblikovali so prispevke za  spletno stran projekta, rabili IKT opremo, izdelovali različne videe, filme, 

fotografije. 

V tem šolskem letu sta potekali dve delovni srečanji. Oktobra je bilo srečanje v Estoniji, maja pa na 

Poljskem. 

Projekt traja tri leta (2015–2018). V projekt so vključene šole iz Italije, Poljske, Finske, Estonije in 

Slovenije. 

Glavni cilj projekta je raba IKT pri pouku, torej zavedanje pomembnosti IKT, raba IKT pri vseh 

generacijah, izmenjava dobre prakse med šolami in seznanjanje z novo metodologijo. Drugi cilji 

projekta so tudi medkulturna ozaveščenost, spodbujanje tolerance do drugih narodov, drugačnih, 

evropska dodana vrednost – kaj se lahko naučim od drugih v Evropi. 

 

 

 

 

EKOŠOLA 
 

V letošnjem šolskem letu smo se v septembru udeležili srečanja koordinatorjev na Brdu pri Kranju.  

Na začetku leta smo sestavili ekoakcijski načrt in določili dejavnosti ter ekodneve za celo šolsko leto. 

Nadaljevali smo s temo Sodeluj in  spremeni, ki je bila rdeča nit naših ekodnevov. V svojem delu 

smo se povezovali z dejavnostmi zdrave šole. Realizirane so bile tudi ideje, ki so se porodile na 

začetnem srečanju, tj. vključiti učence v šolski radio za poročila o svetovnih dnevih, posvečenih 

okolju, zdravemu gibanju, izpolnjevanje aplikacije Ekošole, ureditev razstave z učenci (glede na to, 

kar se dogaja na šoli), uporaba zeliščnic pri krožkih, izbirnih predmetih kuhanja, urejanje gredic, 

šolskega vrta (ekokrožek z učiteljico Katjo Zobec), udeležitev na festivalu Altermed. 

Na koncu šolskega leta vsak posamezni koordinator različnih aktivnosti izpolni aplikacijo na spletu 

nacionalne ekošole Slovenije ter odda poročilo o dejavnostih. Nekatere dejavnosti so potekale 

enkratno, druge pa preko celega šolskega leta: 
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A)     PROJEKTI: 

 ALTERMED, marec 2016, predstavitev dela ekošole na sejmu Altermed v Celju, tema Čebele 

in med so ves naš svet. Prisotne učiteljice na sejmu: Katja Zobec, Simona Kocbek, Barbara 

Vidovič. Učenci so sodelovali na degustacijskem odru s pripravo jedi, ki vsebujejo med in z 

igro Na travniku; letos smo sodelovali in se predstavljali skupaj z vrtcem naše šole; 

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

ekokviz tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi nenadne bolezni koordinatorke; 

 ekobranje za ekoživljenje (Metka Lovišček); 

 Šport špas, 14. 5. 2016 (Irena Kos). 

 

B)     OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE: 

 zbiranje zamaškov (Vesna Kramberger); 

 zbiranje papirja  (Vesna Kramberger) (fundacija Pismo srca); 

 očistimo Miklavž (v sklopu razrednih ur in 8. razred na Svetovni dan zemlje); 

 zbiranje odpadnih mobilnih telefonov, polnilcev in baterij (Vesna Jelen Godunc); 

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

  

C)     DRUGE IZBIRNE AKTIVNOSTI: 

 Tradicionalni slovenski zajtrk, oktober, 2015 (Leandra Mernik); 

 obisk učencev na ekokmetiji (I. VIO, 6. razred); 

 likovni natečaj Košarica zdravih dobrot (Ksenija Detiček); 

 natečaj Evropa v šoli – Sodelujem, svet oblikujem (Andreja Rinc Urošević); 

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

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

miru, 18. 9. 2016 (Vesna Kramberger, Ksenija Detiček); 

 ekodan – Zdravo življenje, oktober 2015,  (Leandra Mernik); 

 ekodan – Dan Zemlje, 21. 4. 2016 (Jyoti Jöbstl, Katja Zobec, Andreja Kolander); 

 bralni maraton, 1. 4. in 2. 4. 2016 (Metka Lovišček, Živa Krajnc, Nina Adam); 

 ekokrožek – ekoustvarjalnice za 1.–4. razred na podružnici Dobrovce.  

  

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, solatni 

bife, 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 64 učencev in 8 učiteljic. Po LDN ekoprojekta so učenci 

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

na področju zdravega življenja. 

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

papirjem, 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 
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varčevanja energije, 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, zbiranje tonerjev, baterij, kartuš, zamaškov;  

− se udeležili projekta ŠPORT ŠPAS, 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;  

− v okviru EKODNEVA smo spoznavali drugačen način življenja, prehranjevanja, oblačenja 

po svetu; 

− v okviru akcije PODARIMO ZVEZEK v okviru KARITASA smo zbirali zvezke za otroke, 

ki jim jih starši težko kupijo, in vanje napisali posvetilo za otroke; 

− sodelovali v projektu PTICE MIRU; 

− se seznanili z delovanjem različnih humanitarnih organizacij;  

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

in uravnoteženi prehrani, kvalitetnemu preživljanju prostega časa; 

− 1. in 2. razred so obiskali ekokmetijo; 

− izvedli smo ekobralno značko, ki jo je opravilo 38 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 

 

1. 4. in 2. 4. 2016 smo se na OŠ Dušana Flisa Hoče udeležili noči branja, pod imenom Življenje …, 

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

branju ter seveda nagraditi pridne bralce naše šole.  

»Brezplačno vstopnico« za zanimiv dogodek v nočnih urah so si zagotovili nadarjeni učenci 5.−7. 

razreda, ki so prebrali vsaj tri knjige za Prežihovo bralno značko v letošnjem šolskem letu. NOČ 

BRANJA smo pričeli v petek, 1. 4. 2016, ob 18. uri in jo zaključili 2. 4. 2016 ob 10. uri. 

Vse dejavnosti (delavnice na temo življenje, pripravljanje večerje, kviz, gibalnica, čajanka, ogled 

filma, nočno branje …) so potekale v prostorih OŠ Dušana Flisa Hoče. 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 2016 je bil od 13. do 22. maja 2016, razširjeni termin pa od 13. 

maja do 30. junija 2016.  

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 2016: 

− Šport špas – 14. maj 2016; 

− Varni na internetu – 16. maj 2016 (Podružnična šola Dobrovce); 
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− Varni na internetu – 16. maj 2016 (OŠ Miklavž na Dravskem polju); 

− Bralnica – 16. maj 2016 (OŠ Miklavž na Dravskem polju); 

− Bralnica – 17. maj 2016 (Podružnična šola Dobrovce); 

− Delavnica: Varčujmo z elektriko – 17. maj 2016 (Podružnična šola Dobrovce); 

− Delavnica: Odgovornost do okolja – 17. maj 2016 (OŠ Miklavž na Dravskem polju); 

− Razstava IKT terminološkega slovarja – 13.–30. junij 2016. 

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. 

 

  UVAJANJE PRVEGA TUJEGA JEZIKA V 2. RAZRED 

 

Osnovna šola: Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

Vodja ŠPT-ja:  Dušanka Mihalič Mali 

 

Člani ŠPT-ja:  

Ime, priimek in 

področje dela 

Izvajalec pouka TJ v  

2. razredu: 

Špela Mesarič 

Dušanka Brumen 

Izvajalec pouka TJ v 

3. razredu: 

Špela Mesarič 

Dušanka Brumen 

Simona Kocbek 

Učitelj 2. razreda: 

Jerneja Malec, Simona 

Žitnik, Ksenja Detiček 

 

Učitelj 3. razreda:  

Simona Kocbek, 

Leja Miljančič, 

Edita Grašič 

Drugi strokovni 

delavci šole: 

Simona Kocbek, 

Ines Pečnik, 

Zvonko Trstenjak 

Učenci :  

 

Število  vseh 

udeleženih učencev 

(2015/16): 

2. razred: 62 

3. razred: 54 

Število oddelkov 2. razreda: 3 

Število oddelkov 3. razreda: 3 

 

 

Naša šola je bila izbrana v 1. krog šol, ki so že bile preteklo leto vključene v projekt uvajanja tujega 

jezika v 2. razred. Angleščino kot obvezni predmet so v tem šolskem letu imeli v 2. in 3. razredu. V 

2. a ,3.a in 3.b sta poučevali učiteljici razrednega pouka z opravljenim certifikatom iz zgodnjega 

učenja TJA. V 2.b in 2.c ter 3.c pa učiteljica TJA z opravljenim certifikatom za zgodnje učenje. Vsak 

oddelek je tako imel 2 uri tedensko, to je 70 ur v šol. letu. Obravnavane teme so v skladu z učnim 

načrtom. Cilji, zapisani v učnem načrtu, so bili doseženi. 

Ves čas smo bili spremljani s strani ZRSŠ. Svetovalke so hospitirale v posameznih oddelkih. 

Učiteljica je prav tako pripravila vzorčni nastop za mrežo vključenih šol 2. kroga.  

Ravnateljica in učiteljice Špela Mesarič, Dušanka Brumen in Simona Kocbek so se redno udeleževale 

delovnih srečanj, ki jih je organiziral ZRSŠ. Prav tako smo sproti podajali refleksije dela.  

V naslednjem šolskem letu s projektom nadaljujemo.  

  

MIKLAVŽEVANJE 

 

Vodji projekta: Janja Draškovič in Irena Kos 

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; 
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− priprava športne dvorane in scene za prireditev; 

− prireditev V objemu čarobnosti ...; 

− darilni bazar. 

Prireditev smo letos poimenovali V objemu čarobnosti .... Nanjo so se učenci od prvega do devetega 

razreda pripravljali od začetka šolskega leta.  

V ponedeljek, 30. 11. 2015, so imeli učenci vseh razredov tehniški dan, na katerem so ustvarjali 

izdelke za prihajajoči šolski bazar. Povabili smo mame, očete, dedke, babice in prijatelje, da so se 

pridružili svojim otrokom, vnukom oz. prijateljem ter s svojimi zamislimi popestrili skupno 

ustvarjanje. Za okrasitev šole in matičnih učilnic so poskrbeli učenci in učitelji. 

4. 12. je bila dopoldne skupna generalka, na kateri so učenci predstavili svoje točke, ob 17. uri pa 

smo izvedli prireditev z naslovom V objemu čarobnosti ... Z naslovom smo želeli vse prisotne 

spomniti, kako prav čas decembrskih praznikov v družine in med prijatelje prinaša veliko mero 

čarobnosti. Po končani prireditvi so se obiskovalci odpravili v avlo šole, kjer je potekal darilni bazar 

in so se predstavljala društva iz kraja. Zbrana sredstva (prostovoljne prispevke) smo dali v Šolski 

sklad za pomoč socialno ogroženim učencem in za nakup sodobnih didaktičnih sredstev. 

 

TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI  

 

Učenci oddelkov podaljšanega bivanja so sodelovali v mednarodnem projektu Slovenske Karitas 

»Tek podnebne solidarnosti« v mesecu oktobru.  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« in dramsko igro »Popotovanje štrka 

Simona«.  Na koncu teka so učenci zapisali namen teka in vtise.  

 

 

POZDRAV PTIC MIRU 
 

Vodji projekta: Ksenija Detiček in Vesna Kramberger 

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 oblikovanje kulturnega dialoga; 

-          razvijanje državljanskih kompetenc, aktivno državljanstvo; 

-          aktivno vključevanje v spreminjanje družabnega življenja; 

-          spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja; 

-          širiti zavest, da prav vsak posameznik spreminja družbene razmere na bolje. 

 

Osrednja, vodilna tema projekta je bila » Sledimo svojim sanjam in premagajmo ovire. Za 
trajnostno rast in razvoj.« Osrednji dogodek se je odvijal v petek, 18. 9. 2015: kulturni program, 

sajenje drevesa v drevored miru, delavnice – povezali smo se z različnimi društvi v kraju. Letos je 

naša šola praznovala 40 let. Zato so se  k tem aktivnostim pridružili tudi nekateri naši upokojeni 

učitelji.  

Dan smo pričeli s kulturno prireditvijo. V dopoldanskem času smo imeli različne ustvarjalne 

delavnice (glasbeno, čebelarsko, rokodelsko, tehniško, slikarsko, gasilsko, rekreativno, planinsko, 

športno, kuharsko, zeliščno, novinarsko, fotografsko...) in obiske (gasilskega doma, kmetije 

Flajšman, Dupleškega hriba, najstarejše občanke ...). Sledila je razstava na temo miru v avli naše 

šole.  Z nastalimi izdelki smo obdarili tudi varovance Doma Danice Vogrinec Tabor. 
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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 novembru obiskali Pionirsko knjižnico Maribor – 

enota Rotovž, kjer sta jim knjižničarja predstavila delovanje splošne Mariborske knjižnice. 

Cilji projekta so: 

 predstavitev splošne knjižnice; 

 knjižnično-informacijsko opismenjevanje; 

 motivacija za leposlovno branje. 

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. Ob zaključku obiska je vsak učenec 

prejel knjigo slovenskega pisatelja Damjana Šinigoja, z naslovom Iskanje Eve. Za popestritev smo si 

za zaključek obiska ogledali avdio-video posnetek, ki 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. Rdeča nit letošnjega leta 

je Duševno zdravje, vendar smo v okviru projekta Zdrava šola uresničevali se mnoge druge 'zdrave' 

ideje. 

Dnevi dejavnosti so bili načrtovani z upoštevanjem ciljev Zdrave šole. Izvedli smo naravoslovni dan 

pod naslovom Zdravo življenje. 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. 

S skrbno izdelanimi jedilniki poskrbimo, da se učenci v šoli zdravo prehranjujejo. Učence 

spodbujamo k vsakodnevnemu pitju vode iz stekleničk, ki jih prinesejo v šolo. 

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

evidenco umivanja zob.   

Veliko je bilo narejenega v okviru ideje medgeneracijskega sodelovanja, kjer so učenci obiskali dom 

starejših občanov Tezno, učenci 1. in 2. VIO sodelujejo s svojimi dedki in babicami, učenci 7. b 

razreda so sodelovali z vrtcem Vrtiljak.  

Pri razrednih urah smo se pogovarjali o temah zdravega življenja – Varno s soncem, Pijmo vodo in 

Zdrava prehrana. Projekt Zdrava šola skrbi tudi za duševno zdravje učencev, z razrednimi 

delavnicami smo skrbeli za pozitivno samopodobo učencev.  

Naloge v okviru projekta Zdrava šola 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. 

Koordinatorica projekta je Katja Zobec. 
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POROČILO O PROJEKTU 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 oz. 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 oz. preventivnem ravnanju. Predvsem pa jih želi na ta način 

vzpodbuditi k pravilnemu 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 

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);  

− nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci); 

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

− kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit).  

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. 

Obravnava teme varovanja premoženja, varnost v prometu, ob športnih aktivnostih, na smučišču in 

ob vodi.  

Vodja policijskega okoliša g. Borut Horvat je za učence vsakega oddelka 5. razreda pripravil 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 prireditvijo in s podelitvijo kolesarskih izkaznic za opravljen 

kolesarski izpit. SPV občine Miklavž na Dravskem polju je ob tej priložnosti nagradil vse učence s 

kompletom lučk za osvetljevanje ceste, kar dodatno spodbuja k ozaveščanju pomena varnosti med 

mladimi. Prispeval je tudi nagrade za naključno izbrane učence petega razreda: šest kolesarskih 

ključavnic in šest maskot policista Leona.  

PROJEKT ŽIVIM ZDRAVO 

V projekt so bili vključeni učenci od prvega do četrtega razreda. Organizator projekta je bilo društvo 

Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Društvo je 21. 4. 2016, ko je na šoli potekal ekodan, 

pripravilo brezplačne delavnice za učence: delavnica o zdravi prehrani, delavnica o vrtičkanju in 

športna delavnica – igra med dvema ognjema, mali nogomet in spretnostni poligon. Učenci so 

tekmovali med seboj in na koncu prejeli praktične nagrade. Učenci so pripravili tudi recepte za zdrav 

zajtrk, kosilo, prigrizke in večerjo, s katerimi so sodelovali na nagradnem natečaju. Koordinatorica 

projekta je bila učiteljica Andreja Kolander. 

PROJEKT ENERGETSKO ZNANJE ZA ODGOVORNO RAVNANJE 

Organizator projekta je bilo društvo Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Udeleženci projekta so 

bili učenci ob prvega do četrtega razreda. Društvo je 21. 4. 2016, ko je na šoli potekal ekodan, 

pripravilo brezplačno delavnico, kjer so učenci dogradili celostno znanje o energiji ter spoznali 

energetske omejitve v regiji, v Sloveniji in na planetu. Z delavnico so učence želeli spodbuditi k 
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odgovornemu ravnanju, s katerimi bodo zmanjšali visoke stroške za porabljeno energijo (ogrevanje, 

topla in hladna voda, električna energija) ter uvedli nadzor nad porabljeno energijo v šoli in doma. 

Koordinatorica projekta je bila učiteljica Simona Kocbek.  

 

PROJEKT VARNO V VRTEC IN ŠOLO 

 

Tudi ta projekt je organiziralo društvo Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Vanj so bili vključeni 

učenci od prvega do četrtega razreda. Društvo je za učence pripravilo delavnico, kjer je bil poudarek 

na vzgoji in izobraževanju o vplivu prometa na okolje in varnost v prometu. Člani društva so pripravili 

spretnostni poligon s prometnimi znaki in avtomobilčki, učenci pa so se preizkusili v poznavanju 

cestno-prometnih pravil. Koordinatorica projekta je bila učiteljica Ksenija Detiček. 
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PROSLAVE IN PRIREDITVE 

 

SVEČANA AKADEMIJA OB 40-LETNICI OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA 

14. oktobra smo ob 40-letnici osnovne šole in vrtca pripravili svečano akademijo z naslovom OŠ 

Miklavž na Dravskem polju in vrtec včeraj – danes – jutri. Slavnostni gost je bil predsednik Republike 

Slovenije Borut Pahor. V kulturnem programu so nastopili učenci, otroci iz vrtca in nekdanji učenci 

naše šole.  

Nastopajoči so ob prepletu lepih besed, modrih misli, ob dramskih prizorih, plesnih in  pevskih točkah 

izžarevali veselje, razposajenost, igrivost in dokazali, da si v šoli podajajo roke tradicija, sedanjost, 

sodobna naravnanost dela in prihodnost. Program sta povezovala Maša Pogorelec in Vito Smodiš. 

Po končani prireditvi je predsednik države čas preživel z obiskovalci, učenci in otroki iz vrtca, s 

katerimi je pokramljal, zapel nekaj pesmi in z njimi stopil pred fotografske objektive. Fotografije so 

lep spomin na ta nepozabni dogodek. 

Ob tem jubileju smo izdali bogat in obširen zbornik, v katerem so zbrani vtisi in spomini mnogih, ki 

so bili in so še povezani z življenjem in delom šole ter vrtca. Ob zapisanih mislih, literarnih utrinkih, 

fotografijah in likovnih delih se lahko bralec sprehodi po zgodovinskih in današnjih poteh naše šole 

in vrtca. 

 

DAN SPOMINA NA MRTVE 
23. 10. 2015 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. 2015 v telovadnici Osnovne šole Miklavž na 

Dravskem polju. Program smo po himni in uvodnem nagovoru začeli z recitacijo pesmi Otona 

Župančiča, Ti skrivnostni moj cvet. S tem smo želeli poudariti, kako lepa in skrivnostna je naša 

domovina. S to isto mislijo smo nadaljevali z Župančičevim recitalom Z vlakom. Sledile so recitacije 

ob spremljavi klavirja in pesmi mladinskega ter otroškega pevskega zbora pod vodstvom 

zborovodkinje Nuše Vajs. Proslavo smo zaključili z božičnim plesom navijačic OŠ Miklavž. 
 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

Slovenski kulturni praznik smo obeležili v petek, 5. 2. 2016, s proslavo, ki se je odvijala v 

večnamenski dvorani pri Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju. Z letošnjo proslavo smo želeli 

spomniti in opomniti, kaj je kultura, da je to naša zgodovina, domovina, beseda in knjiga. Dolžni smo 

jo ohranjati in negovati. Učenci so izvedli kulturni program na proslavi z deklamiranjem pesmi 

slovenskih avtorjev, igranjem flavte in kitare, petjem uglasbene pesmi Franceta Prešerna, O, Vrba, 

Sanjam sen je zapel mladinski pevski zbor in zaključili proslavo s pripovedjo o Deželi velike tovarne 

besed. 

 

DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 
Javno proslavo ob dnevu državnosti, ki se je odvijala v petek, 24. 6., v večnamenski dvorani pri OŠ 

Miklavž na Dravskem polju, smo posvetili 25. obletnici samostojnosti Slovenije. Prvi del proslave je 

bil namenjen obeleženju dneva državnosti, drugi del pa koncu pouka in pričakovanju počitnic. 

Proslave se je udeležil tudi Tamburaški orkester KUD-a Zvonke Antoličič Miklavž. Učenka in učenec 
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sta v svojem dialogu pojasnila pojme suverenost, neodvisnost …, poslušali smo učenkino 

razmišljanje o lepoti življenja in njegovi minljivosti, prisluhnili otroškemu in mladinskemu pevskemu 

zboru, šestošolcem, deklamaciji Pavčkove pesmi Dober dan, življenje in opazovali baletne variacije. 

V drugem delu proslave so se učenci od šolskih klopi poslovili z deklamacijo o počitnicah in s plesno 

točko. Ob zaključku so vsi nastopajoči zapeli pesem Zemlja pleše.  
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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) 

PGD Miklavž Dvojak likovni oktober 2015 1.−3. razreda 

Center Janeza Levca 

Ljubljana 

Igraj se z mano likovni november 2015 1.b, 1.c, 2. razredi, 

5.c, OPB4, OPB3, 

3.a 

EKOšola Košarica zdravih 

dobrot 

likovni januar 2016 2. b in 2. c 

NIZJ Otroci za varnost v 

prometu 

likovni Oktober 2015 2. c 

REPUBLIKA 

SLOVENIJA 

MINISTRSTVO 

ZA OBRAMBO 

Naravne in druge 

nesreče – Delujmo 

preventivno 

likovni in 

literarni 

februar 2016 OPBD2, OPB3, 

OPB4, 3.a, 1. a 

Nivea Podarite nam 

modro srce 

likovni februar 2016 1.b,1. c,2.b 2. c, 

OPB3,  OPB2, 

OPB4, OPBK1 

Mariborski vodovod Voda za razvoj likovni februar 2016 Nagrada en učenec 

5.b 

Društvo za 

trajnostni razvoj - 

Sobivanje 

Živim zdravo Kuharski 

 

 

maj 2016 1.– 9. razred 

Pokrajinski muzej 

Maribor 

Velike stvaritve 

malih mojstrov 

likovni maj 2016 OPB3, OPB4 

Evropa v šoli Sodelujem, svet 

oblikujem 

likovni in 

literarni 

marec 2016 cela šola 

Festival Pranger Gib literarni april 2015 OPBD2, OPBD3 

Društvo za 

trajnostni razvoj 

Sobivanje 

Spodbujamo 

prijateljstvo 

Literarni 

likovni 

marec 2016 6.–9. razred 

  

Informacijska 

pisarna Evropskega 

parlamenta v 

Sloveniji 

Obraz Evrope likovni in 

literarni 

april 2016 6., 7., 9. razred 

SINAPSA Portreti 

drugačnosti 

Likovni in 

literarni 

februar 2016 OPB4, 5. c ena 

učenka 

Zavod za 

izobraževanje in 

kulturo Črnomelj 

Begunci v 

sodobnem svetu 

literarni maj 2016  7.–9. razred 

Kulturno društvo 

Vilenica Sežana in 

Območna izpostava 

JSKD Sežana 

Moje slovenščine literarni april 2016 7.–9. razred 
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3 UDELEŽBE IN USPEHI NAŠIH UČENCEV NA TEKMOVANJIH 

V ŠOLSKEM LETU 2015/16 
 

 BRONASTO SREBRNO ZLATO DIAMANTNO PRIZNANJE ZA 
SODELOVANJE 

MATEMATIKA – VEGOVO 
PRIZNANJE 

75 5 0 0 / 

MATEMATIKA – raz. nal. 
Fibonaccijeve cvetlice 

/ / 1 / 1 

LOGIKA 63 1 0 0 / 

RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA 

9 / / / / 

FIZIKA – ŠTEFANOVO 
PRIZNANJE 

11 1 / / / 

FIZIKA – raz. nal.  
ALI SEM ROJEN POD 
SREČNO ZVEZDO 

/ 2 / / 2 

ASTRONOMIJA 10 1 1 / / 

SLOVENŠČINA – 
CANKARJEVO PRIZNANJE 

30 1 / / / 

ANGLEŠKI JEZIK – 8. 
RAZRED 

1 / / / / 

ANGLEŠKI JEZIK – 9. 
RAZRED 

6 / / / / 

NEMŠKI JEZIK – 9. RAZRED 4 3 / / / 

BIOLOGIJA – 
PROTEUSOVO PRIZNANJE 

8 0 / / / 

KEMIJA – PREGLOVO 

PRIZNANJE 
6 / / / / 

ZGODOVINA 4 / / / / 

ZGODOVINA – raz. nal. 
BEGUNCI ALI MIGRANTI 

/ 1 / / 1 

KVIZ: RUDOLF MAISTER 3 / / / / 

GEOGRAFIJA 6 1 / / / 

VESELA ŠOLA 33 18 / / / 

NEMŠKA  BRALNA 
ZNAČKA  

/ 7 47 / / 

ANGLEŠKA BRALNA 
ZNAČKA 

18 24 15 / 51 

NARAVOSLOVJE – 
KRESNIČKA 

62 / / / / 

TEKMOVANJE ZA ZLATO 
KUHALNICO  

/ 3 / / / 

TEKMOVANJE MLADIH 
ČEBELARJEV 

2 2 / / / 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

OTROŠKA VARNOSTNA 
OLIMPIJADA 

PODROČNO TEKMOVANJE (8. mesto) 

KOŠARKA - starejši 2001 OBČINSKO (Miklavž)            1.  mesto 

PODROČNO (Miklavž)            2.  mesto 

¼  finale  DRŽAVNEGA (Miklavž)           1.  mesto 

½  finale  DRŽAVNEGA (Miklavž)           1.  mesto 

Finale  DIVIZIJE  VZHOD (Mur. Sobota) 1.  mesto 

Finalni turnir DRŽAVNEGA (Miklavž) 2. mesto v SLO!! 
 

KOŠARKA - mlajši 2003 OBČINSKO (Miklavž)            1.  mesto 

PODROČNO (Maribor) 2.  mesto 

¼  finale  DRŽAVNEGA (Poljčane)           2.  mesto 

½  finale  DRŽAVNEGA (Šoštanj)           2.  mesto 
 

NOGOMET - starejši 

2001 

OBČINSKO (Maribor)                                           izpad v predtekmovanju 

NOGOMET - mlajši 2003 OBČINSKO (Maribor)                                              3. mesto 

ATLETIKA - starejši in 
mlajši dečki in deklice 
           - PODROČNO (Maribor) 

SPRINČNIK  Žan 60 m 1. mesto  

LOBENWEIN  Vanesa 600 m 2. mesto  

VERBIČ  Luka 1000m 2. mesto  

ROZMAN MARINČIČ Rok 60 m 2. mesto 
 

ODBOJKA - starejše 
deklice 

- predtekmovanje – območno                      2. mesto 

- finale – območno                                       3. mesto               

MALA ODBOJKA – mlajše 

deklice 

- predtekmovanje – območno                     1. mesto 

- finale – območno                                        2. mesto 

- finale - področno                                         4. mesto         

NOGOMET – starejše 

deklice 

- finale – območno                                        3. mesto  

 

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.  
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4 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH IN OSTALIH 
DELAVCEV 
 

Šolsko leto 2015/16 smo pričeli z izobraževanjem Skrb za lastno telo z naslovom Glasovna nega, v 

mesecu avgustu, in izobraževanjem 10 pravil pri poučevanju otrok z motnjo pozornosti. Nadaljevali 

smo z motivacijskim srečanjem v SNG Maribor s prireditvijo Pogum.  

  

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. Poudarek pri izobraževanju 

je bilo tudi Delo z učenci s posebnimi potrebami.   

 

Strokovni delavci so se udeležili naslednjih izobraževanj:  

 

Izobraževanje Izvajalec Čas in kraj izvedbe Trajanje 

Glasovna nega Mateja Šilc 
25. 8. 2015 OŠ 

Miklavž 
2 

10 pravil pri poučevanju otrok z 

motnjo pozornosti 
dr. Vilijem Ščuka 

28. 8. 2015 OŠ 

Miklavž 

 

8 

Od poslušnosti do odgovornosti 

– predavanje in 

gled. predstava Pogum 

Ivana Gradišnik 

PSOŠ 
SNG Maribor 

2 

Študijske skupine po predmetnih 

področjih 
ZRSŠ enota Maribor 

september 2015 – 

junij 2016 
8 

Tanka črta odgovornosti 

izobraževanje in 1. starševski 

večer 

Jani Prgić 
5. 11. 2015 OŠ 

Miklavž 
8 

O vzgoji – 2. starševski večer Dr. Vilijem Ščuka 
9. 3. 2016 OŠ  

Miklavž 

2 

Mreža učečih se šol –  

Šolski vidiki razredništva 
Šola za ravnatelje 

september – junij 

2016 

OŠ Miklavž na 

Dravskem polju 

 

      24 

Učenci z učnimi težavami in s 

posebnimi potrebami 

Zdenka Roškarič Duh 

Andreja Rinc Uroševič 

Živa Krajnc 

Vesna Jelen Godunc 

22. 2. 2016 

OŠ Miklavž na 

Dravskem polju 

 

2 

Požarna varnost Varnost 
21.10.2015 

OŠ Miklavž 

3 

Izobraževanje - evakuacija Varnost 
14.5.2016  

OŠ Miklavž 
1 

Strokovna ekskurzija  
OŠ Miklavž na 

Dravskem polju 

27. 6. 2016 

Primorska 
10 

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

 

V šolskem letu 2015/16 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport redno nakazovalo sredstva 

za izobraževanje. V času od julija 2015 in do junija 2016 smo porabili za izobraževanje zaposlenih 

11.254,57 €.  
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5 REALIZACIJA PREDMETNIKOV IN UČNIH NAČRTOV 
 

Letošnji delovni načrt po posameznih oddelkih in posameznih predmetih je realiziran. V šolskem letu 

2015/16 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 192 dni pouka (od 1. r. do 8. r.), v 9. r. je 

bilo 185 dni pouka. Prav tako so bili realizirani vsi športni, naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi 

ter interdisciplinarne ekskurzije oz. dnevi. Realizacija je prikazana v tabelah, skupna realizacija 

obveznega programa je 101,6%. 

 

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 210 211 100,48 210 212 100,95 210 213 101,43 

 

MAT 140 141 100,71 140 142 101,43 140 144 102,86 

LUM 70 71 101,43 70 70 100 70 70 100,00 

GUM 70 70 100 70 72 102,86 70 70 100,00 

SPO 105 110 104,76 105 107 101,90 105 106 100,95 

ŠPO 105 105 100 105 106 100,95 105 105 100,00 

SKUPAJ 700 708 100,87 700 709 101,35 700 708 100,87 101,03 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

 2. a,  
realizacija Planirane 

ure 

2. b,  
realizacija Planirane 

ure 

2. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 245 246 100,41 245 251 102,45 245 248 101,22 

 

MAT 140 142 101,43 140 142 101,43 140 143 102,14 

LUM 70 71 101,43 70 72 102,86 70 72 102,86 

GUM 70 71 101,43 70 71 101,43 70 71 101,43 

SPO 105 107 101,90 105 106 100,95 105 108 102,86 

ŠPO 105 107 101,90 105 106 100,95 105 108 102,86 

TJA 70 72 102,86 70 69 98,6 70 67 95,71 

SKUPAJ 805 816 101,8 805 817 101,49 805 817 101,23 101,5 
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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 245 248 101,2 245 247 100,8 245 245 100 

 

MAT 175 175 100 175 176 100,5 175 176 100,5 

TJA 70 72 102,8 70 71 101,4 70 69 98,57 

LUM 70 74 105,7 70 71 101,4 70 72 102,8 

GUM 70 71 101,4 70 71 101,4 70 70 100 

SPO 105 107 101,9 105 108 102,8 105 110 104,7 

ŠPO 105 104 99 105 106 100,9 105 108 102,8 

SKUPAJ 840 851 101,3 840 850 101,2 840 850 101,2 101,2 

 

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 175 177 101,14 175 176 101 175 176 101 

 

MAT 175 175 100 175 176 101 175 176 101 

TJA 70 69 98,57 70 73 104 70 70 100 

LUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

GUM 52,5 53 100,95 52,5 53 101 52,5 53 101 

DRU 70 74 105,71 70 72 103 70 72 103 

NIT 105 107 101,90 105 105 100 105 106 101 

ŠPO 105 106 100,95 105 108 103 105 107 102 

RUR 17,5 19 108,57 17,5 18 103 17,5 21 120 

SKUPAJ 840 850 102 839,5 851 101 839,5 851 103 102 

 
 

Predmet 
Planirane 

ure 

5. a,  
realizacija Planirane 

ure 

5. b,  
realizacija Planirane 

ure 

5. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 175 179 102 175 177 101 175 177 101 

 

MAT 140 141 101 140 141 101 140 143 102 

TJA 105 105 100 105 108 103 105 105 100 

LUM 70 71 101 70 70 100 70 72 103 

GUM 52,5 53 101 52,5 51 97 52,5 53 101 

DRU 105 106 101 105 105 100 105 107 102 

NIT 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

GOS 35 36 103 35 35 100 35 35 100 

ŠPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

SKUPAJ 892,5 901 101 892,5 897 100,5 892,5 902 101 100,8 
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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 175 178 102 175 178 102 175 178 102 

 

MAT 140 137 97,85 140 136 97 140 138 98,57 

TJA 140 140 100 140 142 101 140 138 98,57 

LUM 35 35 100 35 34 97 35 36 102,86 

GUM 35 36 102 35 38 106 35 36 97 

ZGO 35 34 97 35 34 97 35 34 97,14 

GEO 35 36 102 35 37 106 35 37 106 

NAR 70 69 98 70 68 97 70 73 97 

    TIT 70 73 104 70 71 101 70 71 101,43 

GOS 52,5 53 100,95 52,5 53,5 101,9 52,5 53 100,95 

ŠPO 105 105 100 105 105 100 105 104 99 

SKUPAJ 892,5 896 100,3 892,5 893 100 892,5 
  

898 
100,6 100,3 

 

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 140 145 103 140 142 101 140 143 106,8 

 

MAT 140 139 99 140 142 101 140 139 99,2 

TJA 140 142 101 140 139 99 140 140 100 

LUM 35 36 102 35 34 97 35 34 97,1 

GUM 35 34 97 35 36 102 35 35 100 

GEO 70 69 98 70 68 97 70 71 101,4 

ZGO 70 71 101,4 70 72 102,8 70 74 105,7 

DKE 35 36 103 35 35 100 35 34 97 

NAR 105 105 100 105 106 101 105 105 100 

TIT 35 34 97 35 39 111 35 36 103 

ŠPO 70 73 104 70 71 101 70 71 101,4 

SKUPAJ        875 884 101 875 884 101 875 882   101 101 
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Predmet 
Planirane 

ure 

8. a,  
realizacija Planirane 

ure 

8. b,  
realizacija Planirane 

ure 

8. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 122,5 126 102 122,5 126 102 122,5 126 102 

 

MAT 140 140 100 140 140 100 140 140 100 

TJA 105 104 99 104 105 99 105 104 99 

LUM 35 37 105,7 35 40 114 35 38 108,5 

GUM 35 36 103 35 35 100 35 35 100 

GEO 52,5 53 101 52,5 58 110,5 52,5 57 108,5 

ZGO 70 73 104 70 71 101,4 70 70 100 

FIZ 70 101,4 97 70 73 104,2 70 72 102,8 

KEM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

BIO 52,5 51 97 52,5 51 97 52,5 51 97 

ŠPO 70 71 101 70 71 101 70 73 104 

DKE 35 36 103 35 34 97 35 34 97 

TIT 35 34 97 35 35 100 35 36 103 

SKUPAJ 892,5 932,4 100,74 891,5 909 102,01 892,5 906 101,68 101,48 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

9. a,  
realizacija Planirane 

ure 

9. b,  
realizacija 

 
Planirane 

ure 

9. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

ure % ure % ure % % 

SLJ 144 146 101 144 146 101 144 147 102 

 

MAT 128 128 100 128 128 100 128 128 100 

TJA 96 104 108 96 104 108 96 104 108 

LUM 32 34 103 32 34 106 32 34 106 

GUM 32 37 115 32 36 112 32 35 109 

GEO 64 69 108 64 68 106 64 70 109 

ZGO 64 68 106 64 67 104,6 64 66 103,1 

FIZ 64 65 102 64 65 102 64 67 104,6 

KEM 64 67 104,7 64 68 106,2 64 66 103,1 

BIO 64 67 104 64 67 104 64 65 101 

ŠPO 64 68 106 64 68 106 64 69 108 

NE 2 64 69 107 64 66 103 64 69 107 

SKUPAJ 880 922 105,4 880 917 104,9 880 920 105 105,1 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – SKUPAJ 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Realizacija 101,03 101,5 101,2 102 100,8 100,3 101 101,48 105,1 

SKUPAJ 101,6 
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6 POGOJI ZA URESNIČEVANJE VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

Vsako leto se število učencev in oddelkov povečuje tako, da je v šolskem letu 2015/16 od 1. do 9. 

razreda pouk potekal v treh oddelkih. Zaradi tega smo se soočili s pomanjkanjem učilnic, zato smo iz 

mediacijske sobe začasno uredili učilnico 5. b-oddelka, 5. c pa je ostal začasno še vedno v prostorih 

male telovadnice, za potrebe pouka smo obremenili tudi računalniško učilnico. 

 

Prostorski pogoji (brez začasnih učilnic): 

− 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. 

 

Zaradi ureditve začasnih učilnic so bili pogoji za delo 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 8 9 17 PRIMEC ALENKA 

1. B 11 11 22 FEGUŠ SONJA 

1. C 10 9 19 OTIČ ANA 

2. A 6 9 15 MALEC JERNEJA 

2. B 11 11 22 ŽITNIK SIMONA 

2.C 13 12 25 DETIČEK KSENIJA 

3. A 6 11 17 MILJANČIČ LEJA 

3. B 13 7 20 KOCBEK SIMONA 

3. C 12 7 19 GRAŠIČ EDITA 

4. A 8 7 15 NERAT DARJA 

4. B 8 14 22 LASBAHER TATJANA 

4. C 10 14 24 MAJHENIČ DARJA 

5. A 12 12 24 VINTER LIDIJA 

5. B 10 11 21 ŠIROVNIK BLANKA 

5. C 8 14 22 KOS IRENA 

6. A 12 8 20 MESARIČ ŠPELA 

6. B 13 8 21 GERMŠEK KATARINA 

6.C 11 8 19 OZMEC ROK 

7. A 10 10 20 JÖBSTL JYOTI 

7. B 11 8 19 ZOBEC KATJA 

7. C 13 7 20 GAVEZ ŠERBINEK LEONIDA 

8. A 12 8 20 GSELMAN NEVENKA 

8. B 11 9 20 DRAŠKOVIČ JANJA 

8. C 11 9 20 PEČNIK INES 

9. A 11 9 20 ZDUNIČ LILIJANA 

9. B 9 8 17 MERNIK LEANDRA 

9. C 12 8 20 VAJS NUŠA 
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SKUPAJ 282 258 540 CELOTNA ŠOLA  

SKUPAJ 28 36 64 PODRUŽNICA (od 1. a do 4. a) 

SKUPAJ 254 222 476 MATIČNA ŠOLA 

 

Šolo je obiskovalo 540 učencev, od tega 258 deklic in 282 dečkov. 

Osnovnošolsko obveznost je končalo 57 učencev 9. razreda. 

 

Celotno delo je bilo organizirano v eni dopoldanski izmeni. V popoldanski izmeni so bili organizirani 

samo oddelki podaljšanega bivanja. 

 

JUTRANJE VARSTVO IN OPB 

 

Med obvezne dejavnosti, ki jih šola mora organizirati, spada tudi jutranje varstvo za učence 1. r. To 

smo organizirali na matični šoli in podružnici Dobrovce. 

V oddelke podaljšanega bivanja (OPB) je bilo vključenih 207 učencev na matični šoli in 62 učencev 

na podružnici. 

 

Razred 
Število prijav v OPB, 

matična šola 

Število prijav v OPB, 

podružnična šola 

1. 41 16 

2. 46 15 

3. 36 17 

4. 45 14 

5. 39 / 

SKUPAJ 207 62 

 

Razred 
Število prijav v JV, 

matična šola 

Število prijav v JV, 

podružnična šola 

1. 40 13 

 

1. razred JV spada v razširjeni program.  

2., 3., 4. razred je nadstandardna oblika programa. 

 

V oddelkih OPB poučujejo: 

 na matični šoli: Zorka Kirbiš/Nina Verdnik, Vesna Kramberger,  Simona Kocbek, Edita Grašič, 

Sonja Feguš, Darja Majhenič, Blanka Širovnik, Karina Ladinek, Janja Štrucl/Saša Stanković, 

Barbara Vidovič, Tatjana Lasbaher, Ana Otič, Simona Žitnik, Marija Petko, Dolora Klasinc, 

Milena Bambič. 

 na podružnici: Marija Petko, Darja Nerat, Jerneja Malec, Ana Koritnik, Dušanka Brumen, Jana 

Godec, Leja Miljančić. 

 

V oddelkih JV: 

 na matični šoli:  Irena Rajbar, Lidija Vinter, Sonja Feguš, Vesna Kramberger, Ksenija 

Detiček, Zorka Kirbiš/ NinaVerdnik, Nina Adam, Barbara Vidovič, Karina Ladinek; 

 na podružnici: Marija Petko, Dušanka Brumen, Jana Godec. 

 

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja je v šolskem letu 2015/16 potekalo v skladu z LDN.  

Pri kosilu je bil poudarek na higieni rok, strpnem in kulturnem vedenju pri prehranjevanju ter 

pospravljanju pladnjev, pribora in stolov. Utrjevali so pravilno uporabo jedilnega pribora. Prav tako 

so se seznanili s pomenom pestre in raznolike prehrane za telesni razvoj in sestavljanjem jedilnika.  
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V času samostojnega učenja so pisali domače naloge, poglabljali in nadgrajevali znanja, pridobljena 

v času rednega pouka, učili so se organizacije učnega okolja, oblikovali kvize znanj, izdelovali 

križanke. 

Učenci so pri sprostitveni dejavnosti urili različne gibalne veščine v igrah in na igralih, sprejemali 

jasna navodila ter razvijali komunikacijske spretnosti. Skozi ustvarjalno igro so razvijali socialne 

veščine, se učili delati po določenem načrtu, živeti v skupnosti (sprejemanje drugačnosti in strpnosti), 

se učili 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. 

V okviru ustvarjalnega prostega časa in sprostitvene dejavnosti so potekale obogatitvene dejavnosti, 

in sicer tematsko obarvane delavnice (novoletna, velikonočna, pomladna, Šport špas, Altermed, 

poletna delavnica) in vrtiljak dejavnosti (sprostitvene dejavnosti, pravljične urice, dramski krožek, 

mali instrumenti in mi, igramo šah, družabne in socialne igre). Obogatitvene dejavnosti so učenci 

zelo radi obiskovali. Nad njimi so bili navdušeni tudi starši. Učenci so bili zelo ustvarjalni in kreativni.  

Skozi šolsko leto smo intenzivno sodelovali v različnih natečajih in projektih.  

Sodelovali smo tudi s krajevnimi društvi, in sicer z Mladimi planinci. Skupaj smo se odpravili do 

letališča Skoke in nazaj. Izdelke smo razstavili tudi na Altermed sejmu v Celju. V šolskem letu smo 

pripravili 4 večje razstave likovnih izdelkov učencev. 

Oddelki podaljšanega bivanja smo tudi v tem šolskem letu pozornost posvetili spletnemu delu. Na 

spletnih straneh OŠ Miklavž na Dravskem polju smo objavljali prispevke dogajanj v OPB.  

Skozi vso šolsko leto smo pri učencih razvijali pozitivno samopodobo, socialne veščine in sobivanje. 
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7 UČNI USPEH IN VZGOJNE POSEBNOSTI 
 

  

Število 

učencev napreduje 

ne 

napreduje neocenjeni popravni pohvale,priznanja vzg. ukrepi 

vzg. 

opomini obisk romi od. 

  M Ž  SK M Ž  SK M Ž  SK M Ž  SK M Ž  SK M Ž  SK M Ž  SK M  Ž SK       

1.A 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0 0 0       66 83 149 8 1 9 0 0 0 94,30 1 0 

1.B 11 11 22 11 11 22 0 0 0 0 0 0       58 64 122 4 0 4 0 0 0 94,80 0 0 

1.C 10 9 19 10 9 19 0 0 0 0 0 0       49 44 93 2 0 2 0 0 0 93,80 0 1 

2.A 6 9 15 6 9 15 0 0 0 0 0 0       52 75 127 4 4 8 0 0 0 94,20 0 1 

2.B 11 11 22 11 11 22 0 0 0 1 0 1       51 53 104 6 1 7 0 0 0 91,3 0 0 

2.C 13 12 25 13 12 25 0 0 0 0 0 0       69 63 132 6 2 8 0 0 0 94,50 0 0 

3.A 6 11 17 6 11 17 0 0 0 0 0 0       46 75 121 26 5 31 3 0 3 95,80 0 1 

3.B 13 7 20 13 7 20 0 0 0 0 1 1       77 49 126 8 3 11 0 0 0 94,40 0 1 

3.C 12 7 19 12 7 19 0 0 0 0 0 0       64 54 118 13 2 15 0 0 0 96,40 0 0 

4.A 8 7 15 8 7 15 0 0 0 0 0 0       55 73 128 3 1 4 0 0 0 95,80 0 3 

4.B 8 14 22 8 14 22 0 0 0 0 0 0       29 56 85 0 0 0 0 0 0 94,20 2 2 

4.C 10 14 24 10 14 24 0 0 0 0 0 0       44 44 88 5 1 6 0 0 0 95,10 1 0 

5.A 12 12 24 12 12 24 0 0 0 0 0 0       64 63 127 18 3 21 2 0 2 95,80 0 0 

5.B 10 11 21 10 11 21 0 0 0 0 0 0       23 42 65 14 3 17 1 0 1 93,00 0 1 

5.C 8 14 22 8 14 22 0 0 0 0 0 0       26 72 98 10 2 12 0 0 0 92,10 0 0 

6.A 12 8 20 11 8 19 1 0 1 0 0 0       10 21 31 26 1 27 0 0 0 93,60 1 2 

6.B 13 8 21 13 8 21 0 0 0 0 0 0       31 15 46 8 5 13 2 0 2 94,90 1 2 

6.C 11 8 19 11 7 18 0 1 1 0 0 0       12 8 20 43 2 45 2 0 2 92,10 1 1 

7.A 10 10 20 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 14 26 1 0 1 0 0 0 94,80 0 0 

7.B 11 8 19 11 8 19 0 0 0 1 0 1 0 0 0 21 8 29 5 0 5 0 1 1 94,50 0 2 

7.C 13 7 20 13 7 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 13 14 27 11 2 13 0 2 2 95,2 1 0 

8.A 12 8 20 12 7 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0 19 17 36 37 0 37 5 0 5 89,00 1 2 

8.B 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 21 12 33 34 1 35 2 0 2 97,00 1 1 

8.C 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 33 47 5 52 3 1 4 96,40 0 1 

9.A 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 24 11 4 15 0 1 1 92,80 2 0 

9.B 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 19 10 4 14 0 0 0 93,50 0 2 

9.C 12 8 20 12 8 20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 27 42 12 3 15 4 1 5 95,60 0 1 

sku 282 258 540 281 256 537 1 2 3 2 2 4 2 1 3 978 1071 2049 372 55 427 24 6 30 94,29 12 24 

 

V šolskem letu 2015/16 je šolo obiskovalo 540 učencev. Razred je uspešno zaključilo 537 učencev. 

V višji razred ne napredujejo 3 učenci. 

Šolo je zapustilo 57 devetošolcev in ena osmošolka, ki je končala osnovnošolsko obvezo. 

 

ŠOLSKI OBISK (razvidno iz zgornje tabele) − povprečje šolskega obiska je bilo 94,29 %, najvišji 

obisk smo zabeležili v oddelku 8. b (97 %), najnižji pa v 8. a (89 %). 
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VZGOJNE POSEBNOSTI 

 

Šola je prostor, kjer se gibljejo mladi, in je tako kraj nenehnih komunikacij, dogovarjanj, 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 2015 do junija 2016 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 

427 vzgojnih ukrepov in 30 vzgojnih opominov. 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 ravnateljice, 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. 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. 

Iz tabele na prejšnji strani je razvidno, da si na vzgojnem področju prizadevamo poiskati močna 

področja vsakega posameznika, saj smo skozi vse šolsko leto podelili 2049 priznanj in pohval na 

različnih področjih.  

 

EVALVACIJA VZGOJNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2015–16 

 

V skladu s 60. d členom Zakona o osnovni šoli ima OŠ Miklavž na Dravskem polju oblikovan in 

sprejet vzgojni načrt šole. Vzgojni načrt šole določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in 

vrednot osnovnošolskega izobraževanja, ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti 

širšega okolja. Vsako šolsko leto načrtujemo svoje vzgojno delovanje s pomočjo akcijskega načrta 

šole za posamezno šolsko leto, ki je hkrati del Razvojnega načrta šole.  

Z vzgojnim načrtom želimo doseči boljše rezultate pri rasti naših učencev v odgovorne, samostojne 

odrasle osebe ter ves čas ustvarjati varno in boljše delovno okolje  na šoli.  

Posamezne elemente vzgojnega načrta smo evalvirali sproti oz. po potrebi na razrednih urah, 

pedagoških konferencah, roditeljskih sestankih, pri individualnih pogovorih z učenci in s starši  in na 

sestankih strokovnih organov šole.  

V mesecu septembru so učenci na razrednih urah in na sestanku šolske skupnosti obravnavali vsebino 

Vzgojnega načrta, Pravila šolskega reda in Pravila hišnega reda. Starši so se z omenjenimi dokumenti 

ponovno seznanili na 1. roditeljskem sestanku 8. 9. 2015 oz. 10. 9. 2015 

15. septembra 2015 je bil na Svetu staršev skupaj z LDN šole obravnavan in sprejet Vzgojni načrt in 

akcijski načrt za leto 2015/16. 

Vsaka pedagoška konferenca je delno namenjena spremljavi vzgojnega delovanja šole in upoštevanju 

pravil šolskega reda. 

 

Na področju vzgojnega delovanja šole je v primerjavi z istim obdobjem lani pri učencih več motečega 

vedenja in kršitev dogovorjenih pravil. 

 

Učencem so bili zaradi storjenih kršitev izrečeni vzgojni ukrepi, določeni v skladu s Pravili šolskega 

reda, opomini pa v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih. 
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V letošnjem šolskem letu je izpostavljena uporaba mobilnih telefonov v šolskih prostorih, 

nedovoljeno snemanje, slikanje in objave na socialnih omrežjih, neprimeren odnos in neupoštevanje 

dogovorov pri pouku oz. dnevih dejavnosti in neopravičeno izostajanje od pouka. Od 1. 9. 2015–12. 

5. 2016 je bilo izrečenih 28 vzgojnih opominov (4 deklicam in 24 fantom). Po izreku vzgojnega 

opomina vsak razrednik pripravi za učenca individualni vzgojni načrt in spremlja vedenje pri učencih.  

Učitelji in starši sprotno zaznavajo spremembe pri vedenju otrok in pridejo na posvet v svetovalno 

službo, tako lahko pravočasno zastavimo strategije podpore in pomoči učencem. Posamezni primeri 

pa so individualno obravnavani. 

Sprotne konflikte rešujemo s pomočjo vrstniške mediacije. Z njenim delovanjem, kjer imajo učenci 

priložnost ob pomoči tretje osebe pogovoriti, izmenjati stališča, izraziti svoja mnenja in pri tem najti 

rešitev, ki bo ustrezala vsem stranem v sporu, so seznanjeni vsi učenci. Opravljenih je bilo deset 

vrstniških mediacij. Večinoma za učence petih in šestih razredov, kjer je precej nestrpnega vedenja 

in grdih besed. 

 

Preventivne dejavnosti šole tečejo po programu. Izpostavljamo izvajanje zdravstveno vzgojnega 

programa Dispanzerja za otroke Adolfa Drolca, ki je v letošnjem šolskem letu z zdravstveno 

preventivnimi delavnicami obogatil razredne ure  za učence od 1.–9. razreda (zdrave navade, osebna 

higiena, zdrav način življenja, preprečevanje poškodb, medsebojni odnosi, odvisnost, samopodoba in 

spolnost). 

Devetošolci so trenutno aktivni pri oblikovanju svojih nadaljnjih izobraževalnih poti. V maju so 

sodelovali v programu Z glavo na zabavo, ki je del preventivnega delovanja šole in ga podpira in 

sofinancira Svet za preventivo Občine Miklavž na Dravskem polju. 

 

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 Pasti mladostništva, in to je bila tudi osrednja tema 

delovanja skupnosti učencev šole. 

Predstavniki šolskega parlamenta so sodelovali na Medobčinskem otroškem parlamentu, 18. 3. 2016. 

Učenci so sodelovali na Miklavževem bazarju, pri predstavitvi vrstniške mediacije za sošolce, Tržnici 

poklicev, v humanitarnih akcijah: zbiranju zamaškov, zbiranju higienskih pripomočkov za brezdomce 

in 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.  

 

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; 

− 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.  
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8 DOPOLNILNI  IN DODATNI POUK 
 

DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK 

RAZRED URE ŠT. UČ. RAZRED URE ŠT. UČ. 

 SLJ MAT   SLJ MAT  

1. A 9 9 4 1. A 9 9 9 

1. B 11 9 8 1. B 9 9 7 

1. C 9 8 3 1. C 9 9 6 

2. A 8 10 2 2. A 10 8 7 

2. B 8 10   5 2. B 9 9 9 

2. C 5 12 4 2. C 7 11 9 

3. A 9 10 5 3. A 9 9 5 

3. B 12 7 5 3. B 8 10 8 

3. C 8 9 2 3. C 10 8 7 

SKUPAJ 79 84 38 SKUPAJ 80 82 67 

 

DOPOLNILNI POUK 

RAZRED SLJ ŠT. UČ. MAT ŠT. UČ. 

4. a 9 3 8 3 

4. b 10 6 8 6 

4. c 6 6 12 6 

      5.a   6 4 11 4 

5. b 3 7 16 7 

5. c 9 7 9 7 

SKUPAJ 43 33 64 33 

 

DODATNI POUK 

RAZRED SLJ ŠT. UČ. MAT ŠT. UČ. 

4. a 8 6 10 6 

4. b       8 6 10 8 

4. c 8 5 10 5 

5. a 8 8 9 8 

5. b 6 7 10 7 

5. c 10 7 8 7 

SKUPAJ 48 39 57 41 

 

DOPOLNILNI POUK 

PRED. RAZRED ŠT. UČ. ŠT. UR IZVAJALEC 

MAT  7., 9. 24 35 Lilijana Zdunič 

MAT 6., 8. 33 35 Nevenka Gselman 

SLJ 6., 7. 4 34 Milena Kočevar, Nina Adam 

TJA 6. 11 36 Špela Mesarič 

TJA 7.,8.,9 15 35            Katja Zobec 

TJA 7.,8.,9. 15 35 Katja Zobec 

SLJ 8., 9. 20 35 Marija Kolarič 

SKUPAJ  122 245  

 

V tabeli so vpisani učenci, ki obiskujejo dopolnilni pouk redno, občasno pa so predvsem pred pisnim 

in ustnim ocenjevanjem prihajali še učenci, ki so potrebovali dopolnilno razlago pri posamezni učni 

snovi. 
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DODATNI POUK 

PRED. RAZRED ŠT. UČ. ŠT. UR IZVAJALEC 

SLJ 6., 7., 8., 9. 27 88 
Janja Draškovič, Nina 

Adam 

MAT 6., 7.  32 18 Helena Jus Silič 
  8., 9. 30 17 Helena Jus Silič 

TJA 6.,7.,8.,9 15 39 Jyoti Jöbstl 

SKUPAJ  104 162  

 

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.  

 

9 IZBIRNI PREDMETI 
 

V naši šoli smo učencem ponudili paleto različnih izbirnih predmetov, izvajali smo tiste, za katere je 

bilo največ zanimanja med učenci: 

 

 IZBIRNI PREDMET št. ur. št. skupin učitelj 

Izbrani šport – dečki 35/32 1 Miro Kalezič 

Izbrani šport – deklice in dečki 35/32 1 Miro Kalezič 

Obdelava gradiv – les  35/32 1 Rok Ozmec 

Obdelava gradiv – kovine 35/32 1 Rok Ozmec 

Organizmi v naravnem in umetnem okolju 35 1 Karina Ladinek 

Rastline in človek 35 1 Karina Ladinek 

Poskusi v kemiji  35/32 1 Leandra Mernik 

Odkrivajmo preteklost svojega kraja 35 1 Matija Bačnik/ L. Gavez 

Šerbinek 

Etična raziskovanja 35 1 Matija Bačnik 

Šolsko novinarstvo 35/32 1 Marija Kolarič 

Jaz in drugi  32 1 Leonida Gavez Šerbinek 

Vzgoja za medije – televizija 32 1 Ines Pečnik/Dolora 

Klasinc 

Nemščina v 7. in 8.  razredu    70 1 Ines Pečnik 

 Verstva in etika       1                                 35/32 1 Ines Pečnik/Dolora 

Klasinc 

Gledališki klub 35/32 1 Janja Draškovič 

Likovno snovanje 3 32 1 Albin lorber 

 Likovno snovanje 2 35 1 Albin Lorber 

Šport za sprostitev 35/32 2 Vesna Veit/Andreja 

Kolander 

Ples 35/32 1 Vesna Veit/Andreja 

Kolander 

Šport za zdravje 35/32 2 Miro Kalezič 

Literarni klub 35/32 1 Katarina Germšek 

Latinščina I 70/69 1 Katjuša Kolar 

Matematična delavnica 7 35 1 Helena Jus Silič 

Računalniška omrežja 32 1 Zvonko Trstenjak 

Opomba: 32 planiranih ur – 9. razred, 35 planiranih ur – 7. in 8. razred 
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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 

od 65 učencev – 5 skupin 

 

 

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 1599 ur (od planiranih 1550), 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.   

Razred Število 

učencev 

Število 

skupin 

5. 67 4 

6. 61 4 

7. 59 4 

8. 61 4 

9. 57 4 
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 PRIIMEK IN IME  INTERESNA DEJAVNOST 
letni 

fond 
realizirano 

1. Breznik Marjeta Kresnička 20 17 

2. Breznik Marjeta biološki krožek 20 20 

3. Draškovič Janja Dramski krožek 50 50 

4. Gavez Šerbinek zgodovinski k. 30 30 

5. Germšek Katarina potovanje po svetu literature 40 40 

6. Grašič Edita Eko ustvarjalnice 15 15 

7. Gselman Nevenka Matematični k. 30 30 

8. Jelen Godunc Vesna vrstniška mediacija 20 20 

9. Kalezič Miro košarka 6-9 80 80 

10. Kocbek Simona čebelarski  40 40 

11. Kočevar Milena bralno pripovedovanje 30 22 

12. Adam Nina bralno pripovedovanje  9 

13. Kolarič Marija recitacijski 30 30 

14. Kos Irena mini odbojka 60 60 

15. Majhenič Darja Od ideje do …  40 40 

16. Majhenič Darja Krožek za razmišljanje 40 40 

17. Malec Jerneja od ideje do… 30 30 

18. Mernik Leandra kemijski krožek 25 25 

19. Mernik Leandra miklavška kuhalnica 25 25 

20. Mesarič Špela Evropa 1010- Evropa 2020 30 27 

21. Miljančič Leja ustvarjajmo s papirjem 30 30 

22. Nerat Darja plesni krožek 40 40 

23. Nerat Darja Vesela šola 15 15 

24. Ozmec Rok košarka 1-3 50 53 

25. Ozmec Rok promet 15 12 

26. Primec Alenka recitacijski 30 11 

27. Primec Alenka bralni svet 15 6 

28. Rajbar Irena geografski krožek 20 20 

29. Roškarič Duh Zdenka vrstniška mediacija 20 20 

30. Širovnik Blanka Dramski krožek 70 70 

31. Vinter Lidija mladi zeliščarji 15 15 

32. Zdunič Lilijana logika 30 30 

33. Zobec Katja eko krožek 20 19 

34. Žitnik Simona Od ideje do …  30 30 

35. Jus Silič Helena mladi planinci 50 50 

36. LORBER ALBIN likovni 30 25 

37. 
TEH.UMETN. V 

3.TRIDAI 
LORBER, TRSTENJAK, KOLARIČ 114 114 

38. VAJS pevski   304 304 

39. kolesarski 3 x 25 Vinter, Širovnik, Miljančič 75 75 

40. ODBOJKA GLODEŽ zunanji 60 50 

SKUPAJ 1688 1639 
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12 NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA 
 

ANALIZA DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA  SLOVENŠČINA 

6. RAZRED 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je potekalo 6. 5. 2016 in se ga je udeležilo 52 šestošolcev OŠ 

Miklavž na Dravskem polju. Šolsko povprečje je 54 %; državno povprečje je 54,46 %. Povprečni  

dosežek  pri  slovenščini  na  šoli  (54 %)  je  za 0,46 % nižji  od  povprečja  v  državi (54,46 %). 

Najboljši rezultat je bil 90 %, najslabši pa 12 %. Učenci 6. a so dosegli  57,56 %, učenci 6. b 53,89 

%, učenci 6. c pa 50,25 %. 

 

ANALIZA PREIZKUSA 

Preizkus iz slovenščine je bil v letošnjem letu kot vsa leta doslej dvodelen: 40 % nalog  v  preizkusu  

je  bilo  namenjenih  preverjanju  standardov  znanja  iz  književnosti,  60  %  pa  iz  jezika. V I., 

jezikovnem delu preizkusa so učenci prebrali dve izhodiščni besedili, in sicer besedilo Lipicanec in  

oglasno  besedilo  Predstava  klasične  šole  jahanja, ki  je  navajalo  različne  podatke  o  ogledu  

predstav  v  Lipici.  Naloge  iz  jezika  so v  skladu  s  standardi  znanja  v  UN  (str.  80)  preverjale  

zmožnost  kritičnega  sprejemanja  enogovornega  neumetnostnega besedila, tj. tihega branja in 

razumevanja besedila, primernega starosti učencev. V II., književnem delu preizkusa so učenci 

prebrali eno izhodiščno besedilo, in sicer odlomek mladinske realistične pripovedi Franceta Bevka  

Tonček. Naloge  ob  besedilu  so  preverjale  recepcijsko  zmožnost,  tj.  zmožnost  samostojnega 

tihega branja neznanega književnega besedila ter samostojnega pisanja o oz. ob njem. V  nalogah  so  

morali  učenci  dogajanje  v  besedilu  tudi  pojasnjevati,  ena  naloga  je  preverjala  tudi  

literarnovedno  znanje. 

 

V nadaljevanju smo analizo dosežkov naredili glede na razvrščenost nalog na 4  območja  t. i. barvna 

območja: 

 zeleno območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov (med 

20. in 30. kvantilom),  

 rumeno območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov 

(med 45. in 55. kvantilom), 

 rdeče območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov (med 

70. in 80. kvantilom),  

 modro območje: učenci, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov (nad 90. 

kvantilom). 

Posamezna območja  kažejo,  katere  standarde  znanja  po  UN  učenci  na  splošno  dosegajo  in  

katerih  ne  in  bi  jim  bilo  zato  pri  pouku slovenščine treba posvetiti več pozornosti. 

 

BARVNA 

OBMOČJA 

DOSEŽKI UČENCEV 

ZELENO 

OBMOČJE 

 gre  za  naloge,  ki  preverjajo  nižje  taksonomske  ravni,  predvsem  

razumevanje in prepoznavanje 

 učenci so naloge iz zelenega območja v povprečju reševali  nad 

državnim povprečjem 

RUMENO 

PODROČJE 

 naloge preverjajo  nižje  taksonomske  ravni,  razumevanje in uporabo 

 učenci so naloge iz rumenega območja v povprečju reševali  nad 

državnim povprečjem 

 nalogo (I. del, 3. naloga), ki je preverjala razumevanje okoliščin 

nastanka besedil so učenci reševali   9 % slabše od državnega 

povprečja 
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RDEČE 

PODROČJE 

 naloge,  ki  so  preverjale  tako nižje (razumevanje in  uporaba) kot 

višje  taksonomske  ravni  (razumevanje, uporaba, analiza in sinteza 

pri tvorbni nalogi) 

 nalogo (I. del, 8. naloga), ki je zahtevala izkazati metajezikovno 

zmožnost ter  besedam določiti  pomenske in oblikovne lastnosti, so 

učenci reševali 15 % slabše od državnega povprečja 

 pri nalogi (I. del, 11. b), kjer so morali poiskati osebni zaimek so bili 

učenci za 10 % boljši od državnega povprečja 

 za 10 % boljše od državnega povprečja so iskali nanašalnico na osebni 

zaimek 

 boljše so prepoznavali besedno vrsto (pridevnik, prislov) 

 uspešno so samostojno tvorili novo besedilo (6 % boljše) 

 18 % slabše so reševali nalogo (II. del, 9. a), v kateri so morali 

samostojno napisati besedilo o nekaterih književnih osebah iz besedila 

in ovrednotiti odnose med njimi 

MODRO 

OBMOČJE 

 naloge so merile poimenovalno zmožnost, zmožnost selektivnega 

branja ter metajezikovno zmožnost in jezikovno pravilnost 

 po selektivnem branju so učenci slabše določali temo besedila, 

podteme in bistvene podatke (I. del, 2. naloga) 

 19 % slabše od državnega povprečja so učenci po selektivnem branju 

vrednotili besedilo in utemeljevali svoj odgovor 

 učenci so slabše pisali razlago besed/besednih zvez iz prebranega 

besedila 

 15 % slabše so  razvrščali besede v besedne vrste  

 8 % boljše so se učenci spraševali po podčrtanih delih povedi 

 slabše so učenci reševali tvorbno nalogo, pri kateri se je točkovala 

jezikovna pravilnost (I. del, 13. b) 

 18 % slabše so učenci reševali nalogo, pri kateri so morali odgovoriti 

na vprašanja o poteku dogajanja, sklepati na nadaljevanje zgodbe in 

svoje odgovore samostojno ubesediti 

NAD 

MODRIM 

OBMOČJEM 

 obe nalogi, ki spadata v to območje, so učenci rešili za 1 % boljše kot 

je državno povprečje 

 

Sklep 

Analiza dosežkov kaže, da učenci v povprečju nimajo težav z nalogami iz zelenega in rumenega 

območja. Največ težav se kaže predvsem v razumevanju okoliščin nastanka besedil, v (smiselnem in 

jezikovno pravilnem) povzemanju teme, sklepanju o posledicah dogajanja, vrednotenju in tudi v 

metajezikovnem znanju. Še posebej izrazito se težave kažejo pri samostojnem tvorjenju jezikovno 

pravilnih zaokroženih besedil.  

 

USMERITVE IN DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

V prihodnjem šolskem letu bomo večjo pozornost namenili:  

 določanju okoliščin nastanka besedil in razumevanju le-teh;  

 samostojnemu tvorjenju besedil/odgovorov po prebranih umetnostnih in neumetnostnih 

besedilih;  

 jezikovni in pravopisni pravilnosti v lastnih zapisih (po vertikali); 

 vrednotenju ravnanja književnih oseb in njihovih dejanj.  

 

Delo bo pri pouku slovenščine še naprej potekalo s sodobnimi učnimi metodami in oblikami, tako 

bomo učence spodbujali k njihovi aktivni vlogi pri pouku.  
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ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 

OB KONCU 2. TRILETJA V ŠOLSKEM LETU 2015/16 

 
Nacionalni preizkus znanja je potekal 10. 5. 2016. Udeležilo se ga je 55 učencev 6. razredov, torej je 

bila udeležba 91,6 %.  

Učenci so na preverjanju dosegli 52,05% uspeh. Kvantitativna primerjava z republiškim povprečjem, 

ki je bilo 49,55 %, pokaže, da je šolsko povprečje za 2,5% višje. Najboljši rezultat je bil 100 %, 

najslabši rezultat pa 4 %. 

Učenci 6.a so dosegli  57,12 %, 6.b 55,25 %, 6.c pa 43,28 % uspeh. 

 
Najslabši uspeh sta dosegla dva učenca. To je 4 %. Do 20  % je doseglo 8 učencev. Od 21 % do 40 % je 

doseglo 12 učencev. Med 41 % in 50 % je doseglo 10 učencev. Med 51 % in 70 % 7 učencev, in med 71% in 

80% 10 učencev. Nad 80% uspeh je doseglo 8 učencev, od tega eden 98 % (Mark Planinšek, 6.A) in ena 

učenka 100 % (Urška Bajrić, 6.C). 

 

Analiza nalog 

 

Test je bil sestavljen iz štirih delov: slušnega razumevanja, bralnega razumevanja, rabe besedišča in 

pisnega sporočanja.  
 

Naloga Povprečje na ravni 

republike v odstotkih 
Povprečje točk na šoli 

v odstotkih 
Razlika 

A1  
Slušno razumevanje 

55 % 58 % +3 % 

A2  
Slušno razumevanje 

61 % 65 % +4 % 

B1 
Bralno razumevanje  

58 % 62 % +4 % 

B2 
 Bralno razumevanje  

41 % 46 % +5 % 

C1  
Besedišče 

42 % 47 % +5 % 

C2  
Besedišče 

44 % 47 % +3 % 

D  
Pisno sporočanje 

43 % 47 % +4 % 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so učenci naše šole reševali vse naloge nadpovprečno. 

 

Najbolje so učenci reševali nalogo A2 (slušno razumevanje – naloga je temeljila na krajših vnosih 

besedil, ki so jih učenci povezovali z ustreznimi slikami. Dve sliki sta bili odveč in sta imeli vlogo 

distraktorjev). Pri tej nalogi učenec izlušči glavno misel in glavne poudarke besedila, razne podatke 

in glavne podrobnosti v besedilu. To je naloga rumenega in rdečega področja. 

 

Najslabše rešena je bila naloga B2 (bralno razumevanje). Naloga je temeljila na kratkem opisu dečka 

Arturja, ki ima rad živali. Učenci so besedilo dopolnili s povedmi iz preglednice, ki so smiselno 

dopolnjevale besedilo. Dve povedi sta bili odveč in sta služili kot distraktorja.) To je naloga rdečega 

področja. Učenci, ki so uspešno rešili to nalogo, imajo že razvito zmožnost smiselnega poteka 

pripovednega besedila. Verjetno so bili uspešnejši tisti učenci, ki so boljši bralci in že zmorejo 

prebrati malo daljšo besedilo. 

Še vedno velja, da branje daljših besedil povzroča težave posebej takrat, ko morajo sklepati iz 

sobesedila, natančno brati in izluščiti glavne misli. Naloga dopolnjevanja s povedmi je bila zato težka. 

Sklepamo lahko, da veliko učencev še ni napredovalo iz besedne na besedilno raven, saj imajo težave, 

ko morajo sklepati iz sobesedila, natančno brati in izluščiti glavne misli. 
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Najbolje rešene naloge so naloge slušnega in bralnega razumevanja. Učenci so še vedno 

najuspešnejsi pri slušni spretnosti, kar je v skladu s teorijo učenja tujih jezikov, da se slednja razvije 

najprej. Sicer se še vedno pokažejo težave, kjer morajo učenci zelo natančno poslušati oziroma 

ločevati med več osebami. Pri bralnem razumevanju je bilo besedilo razdeljeno na tri dele, kar je 

verjetno olajšalo iskanje ustreznega odgovora na zastavljeno vprašanje.  

 

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. Te naloge preverjajo 

naslednja področja: 

 - slušno razumevanje; 

- bralno razumevanje; 

- besedišče;  

- pisno sporočanje (voden sestavek na temo opis odrasle osebe in njenega vsakdanjika). 

 

Največje odstopanje med šolskim in državnim povprečjem je pri nalogi, ki preverja bralno 

razumevanje B2 (dopolnjevanje besedila s povedmi iz preglednice), kljub temu da je bila ta naloga 

najslabše rešena, a še vedno nad poprečjem, in besedišče C1. Naloga C1 je preverjala rabo besedišča 

v sobesedilu. Tip naloge je dopolnjevanje besedila z danim naborom besed. Tri besede so bile odveč 

in so imele vlogo distraktorjev. Postavke te naloge so spadale v rumeno in rdeče območje. Testne 

postavke so temljile na razumevanju in rabi besedišča na ravni A1 glede na Skupni jezikovni evropski 

okvir (SEJO). 

  

Najmanjše odstopanje od povprečja je pri nalogi A1, nalogi izbirnega tipa z enim možnim 

odgovorom, ki preverja slušno razumevanje. Prav tako je bilo najmanjše odstopanje pri nalogi C2, ki 

je bila naloga dopolnjevanja besedila brez nabora. Učenci so vrzeli dopolnjevali z manjkajočimi 

besedami, kjer je bila prva črka besede že zapisana. Vsaka črtica je predstavljala manjkajočo črko. V 

pomoč je bila slika. 

 

Na podlagi dosežkov lahko sklepamo, da je populacija šestošolcev bimodalno porazdeljena, kar 

pomeni, da imamo dve skupini učencev: eno skupino, ki še zdaleč ne dosega zastavljenih ciljev in na 

drugi strani skupino, ki presega standarde učnega načrta.  
 

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 sodoben 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 smo podali 6 ugovorov. Uspešno so bile rešene 4 poizvedbe. 

 

Vpogled testov NPZ-ja je bil 8. 6. 2016. Starši in učenci so imeli omogočen vpogled doma preko 

spleta. 

 

Rezultat na npz-ju je odraz sprotnega dela čez vso leto, saj učenci rešujejo različne naloge besedišča, 

slušnega razumevanja, berejo različna besedila in se pisno izražajo v daljših sestavkih. 
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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, % 
2013 56,76 % 61,64 %  

2014 48,3 % 56,7 % 

2015 51,04 % 56,36 % 

2016 49,55 % 52,05 % 

 

Če primerjamo rezultate v zadnjih letih, vidimo, da so učenci 6. razreda naše šole vedno dosegli nadpovprečne 

rezultate.  

 

ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE 

OB KONCU 2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (6. RAZRED) 
  

I. OPIS DOSEŽKOV UČENCEV 6. RAZREDA NA NPZ 

Redni rok: torek, 4. 5. 2016  

Od 60 učencev 6. razreda se je  NPZ udeležilo 55 učencev, kar je 91%.  

a)  Podatki za šolo in primerjava z državnim povprečjem. 

Št. učencev Dosežek šole  Državno povprečje Odstopanje 

55 51,6 % 53,6 % -2 % 

  

b) Primerjava podatkov po razredih. 

  6. a 6. b 6. c 

ŠTEVILO 

UČENCEV 

16 21 20 

Dosežek v % 53,4 % 53,9 % 47,1 % 

  

c)  Odstopanje števila učencev glede na državno povprečje.  

Pod državnim povprečjem Nad državnim povprečjem 

28 učencev (51 %) 27 učencev (49%) 

  

      Najnižji dosežek pri NPZ je 3 točke ali 6,3%, najvišji pa 41 točk 85,4%.  

d)     Število učencev po območjih 

0 % - 30 % 31 % - 51 % 52 % - 79 % 80 % - 100 % 

8 učencev 

(14,5 %) 

18 učencev 

(32,8 %) 

25 učencev 

(45,5 %) 

4 učencev 

(7,2 %) 

  

e) Primerjalna analiza dosežkov po letih. 

 ŠOLSKO LETO DRŽAVNO 

POVPREČJE V % 

ŠOLSKO 

POVPREČJE v % 

ODSTOPANJE 

2008-2009 57,97 53,50 - 4,47 

2009-2010 53,53 49,38 -4,15 

2010-2011 64,35 62,14 -2,21 

2011-2012 58,16 59,83 +1,67 

2012-2013 67,91 71,12 +3,21 

2013-2014 62,49 66,92 +4,43 

2014-2015 50,85 54,54 +3,69 

2015-2016 53,6 51,6 -2 
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II.      ANALIZA DOSEŽKOV  
 

Struktura nalog NPZ 

Poznavanje in 

razumevanje 

pojmov 

Izvajanje 

rutinskih 

postopkov 

Izvajanje 

kompleksnih 

postopkov 

Reševanje in 

raziskovanje 

problemov 

29 % 27 % 21 % 23 % 

  

Glede na razvrščenost nalog na štiri območja (t. i. barvna območja): 

 zeleno območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov 

(glede na druge dosežke),  

 rumeno območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov (V 

tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 45 % in hkrati nižji od 45 

% preostalih dosežkov.), 

 rdeče območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov 

(Njihovi dosežki so višji od spodnjih 70 % in nižji od 20 % preostalih dosežkov.),  

 modro območje: učenci, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov (njihovi 

dosežki so višji od 90 % dosežkov). 

 

Posamezna območja  kažejo,  katere  standarde  znanja  po  UN  učenci  na  splošno  dosegajo  

in  katerih  ne  in  bi  jim  bilo  zato  pri  pouku matematike treba posvetiti več pozornosti. 

  

BARVNA 

OBMOČJA 

DOSEŽKI UČENCEV 

ZELENO 

OBMOČJE 

Gre  za  naloge,  ki  preverjajo  nižje  taksonomske  ravni, 

učenci seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona. Izmerijo razdaljo med 

točko in premico. Prepoznajo vzporednost in uporabljajo simboliko. Podatke 

zberejo v preglednici, jih znajo tolmačiti in ponazoriti z različnimi prikazi.   

 Nad državnim povprečjem so uredili, prikazali in tolmačili podatke(+5 %). 

 Pod državnim povprečjem pa so reševali naloge iz geometrije: izmerijo razdaljo 

med točko in premico in uporabijo matematično simboliko za vzporednost (- 15 

%). 

RUMENO 

OBMOČJE 

Naloge iz rumenega območja preverjajo izvajanje rutinskih postopkov (II. taks. 

raven) in uporabo kompleksnih postopkov (III. taks. raven): 

zaokrožijo števila na stotice, množijo naravna števila z decimalnim številom, 

izračunajo del celote.  

Pretvorijo enote za čas in maso. Rešijo enačbo in zapišejo množico rešitev. Izmerijo 

velikost ostrega kota. Uporabijo strategijo reševanja preprostega matematičnega 

problema. 

 Učenci naše šole so dobro reševali naloge: zaokrožanje, množenje decimalnih 

števil, izračunati del celote, pretvarjati enote za čas in zelo dobro (13 % nad 

državnim povprečjem) rešiti enačbo in zapisati množico rešitev. 

 Slabše so reševali geometrijske naloge, načrtati vzporednico k dani premici in 

izmeriti velikost kota. 

 Pri reševanju besedilne naloge so v državnem povprečju. 

RDEČE 

OBMOČJE 

Naloge,  ki  so  preverjale  tako nižje (razumevanje in  uporaba) kot višje  

taksonomske  ravni  (reševanje in raziskovanje problemov):prepoznati del celote na 

sliki, zapisati desetiški ulomek z decimalno številko, na konkretnem primeru 

uporabijo pravilo za deljivost z 10. Poznajo vrste kotov. Izračunajo širino 
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pravokotnika z danim obsegom in dolžino. Prepoznajo lik z najmanjšim obsegom. 

Rešijo preprost matematični problem iz vsakdanjega življenja. 

 Učenci naše šole so slabo rešili nalogo, kjer na sliki prepoznajo del celote in ga 

zapišejo v obliki ulomka(-17 %) in nalogo, kjer so morali ugotoviti neznano 

količino iz geometrijskega obrazca (-5 %). 

 Dobro so reševali naloge, kjer je treba desetiški ulomek zapisati kot decimalno 

število, uporabiti pravilo za deljivost z 10, razlikovati vrste kotov glede na 

velikost, izračunati vrednost številskega izraza(+5 %). 

MODRO 

OBMOČJE 

Naloge so preverjale nižje in višje taksonomske ravni, prevladovalo je 

pojasnjevanje in utemeljitev dobljenih rešitev ter kritični odnos do podatkov in 

rešitve:  

 Naši učenci so dobro reševali naloge, kjer je treba ponazoriti ulomke na številski 

premici (+13 %), s premislekom rešiti enačbo(+ 21 %), razviti kritični odnos do 

podatkov in utemeljiti odgovor (+4 %),. 

 Pod državnim povprečjem pa so reševali naloge, kjer je treba uporabiti pravila 

za deljivost z 2, s 3, z 9, s 5 (-6 %), malo nad povprečjem pa so rešili nalogo, 

kjer je treba uporabiti pravilo za deljivost z 2 in s 3 hkrati. Pod  povprečjem pa 

še nalogo z načrtovanjem pravokotnice skozi dano točko (-17%) in izračunati 

obseg sestavljenega lika(-6%) in opredeliti ploščino lika (-2 %). 

NAD 

MODRIM 

OBMOČJEM 

Naloge, ki niso tipične za nobeno od prej opisanih območij in jih v 65 odstotkov 

primerov ne rešijo niti učenci z najboljšimi dosežki. Te naloge reši manj kot tretjina 

najboljših učencev, to je učencev, ki so uvrščeni v modro območje:  

 učenci na konkretnem primeru uporabijo pravilo za deljivost s številom 3, 

prepoznajo razdelitev polnega kota na dva kota in izračunajo obseg sestavljenega 

lika iz več pravokotnikov. 
 

Učenci naše šole so te naloge reševali pod državnim povprečjem (-6 %). 

  

Sklep 
Analiza dosežkov kaže, da so naši učenci slabo reševali geometrijske naloge (načrtovalne in 

računske), naloge s koti, naloge, kjer je treba uporabiti pravila (deljivost naravnih števil z danimi 

števili) ter naloge, ki zajemajo matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja. Učenci 

imajo težave z analitičnim pristopom pri teh nalogah: izpisati in ovrednotiti podatke, narisati skico, 

sliko, poiskati in ovrednotiti neznano količino, kaj sploh morajo izračunati, pa tudi pri urejenosti 

zapisovanja računskih postopkov. Tu se kažejo tudi težave, ki jih imajo učenci z računskimi postopki, 

ki jih v povprečju obvlada 60 % učencev. Posledica tega so slabše rešene naloge, kjer je treba 

izračunati del celote. 

Naloge z obdelavo, prikazom in branjem podatkov rešujejo dobro. Svoje izbire tudi znajo utemeljiti.  

Kot največje presenečenje pa je bila slabo rešena naloga, kjer je bilo treba zapisati z ulomkom del 

celote prikazane na sliki, nalogo z zahtevnejšim ciljem, prikazati ulomke na številski premici, pa so 

rešili zelo dobro. 

  

USMERITVE IN DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
V naslednjih letih bomo morali vložiti veliko truda za izboljšanje znanja na področju geometrije. 

Predvsem bomo vključevali naloge, ki bodo učencem pomagale pri usvajanju spretnosti uporabe 

geometrijskih pripomočkov. Ponavljali in utrjevali bomo simbolne zapise medsebojnih odnosov 

geometrijskih pojmov. Ker učencem manjkajo tudi izkušnje iz vsakdanjega življenja (merske enote, 

merjenje, kritično presojane izmerjenih količin), bomo prosili starše, da otroke čim bolj vključujejo 

v vsakdanje opravke, pri katerih imajo otroci možnost pridobiti te izkušnje in kompetence. 

Prav tako se bomo trudili in vztrajali pri doslednosti učencev, kadar rešujejo problemske naloge: 

zastavljati si ustrezna vprašanja, izpisati dane podatke, predvsem pa rešitev kritično ovrednotiti. Tudi 

urejenost zapisov matematičnih izrazov je pri uspešnosti reševanja velikega pomena. 
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Letos smo opazili, da veliko šestošolcev ne dela domačih nalog redno in sproti, kar je tudi razlog za 

slabše znanje. Ker smo prepričani, da je za doseganje uspeha pri matematiki potrebno sprotno in 

redno delo, bomo nadaljevali z rednim preverjanjem domačega dela. 

  

V vseh treh razredih naredili analizo nalog, ugovorov na točkovanje ni bilo. 

Na 1. roditeljskem sestanku v šolskem letu 2016/2017 bomo z natančno analizo seznanili starše 

sedanjih šestošolcev. 

Po pogovoru z učenci 6. razredov smo ugotovili, da je 21 od 55 učencev skupaj s starši pregledalo 

naloge in se pogovorilo o njih. 

 

ANALIZA DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA  SLOVENŠČINA 

9. RAZRED 

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je potekalo 6. 5. 2016 in se ga je udeležilo 51 devetošolcev 

OŠ Miklavž na Dravskem polju. Šolsko povprečje je 55,29; državno povprečje je 53,49. Povprečni  

dosežek  pri  slovenščini  na  šoli  (55,29 %)  je  za 1,8 % višji  od  povprečja  v  državi (53,49 %). 

Najboljši rezultat je bil 78 %, najslabši pa 20 %. Učenci 9. a so dosegli 62,88 %, učenci 9. b 51,67 

%, učenci 9. c pa 52,05 %. 

 

ANALIZA PREIZKUSA 

Preizkus iz slovenščine je bil v letošnjem letu kot vsa leta doslej dvodelen: 40 % nalog  v  preizkusu  

je  bilo  namenjenih  preverjanju  standardov  znanja  iz  književnosti,  60  %  pa  iz  jezika. 

Izhodiščni besedili sta bili v književnem delu preizkusa letos dve: prva je bila pesem Vprašanje 

Simone Kopinšek, druga  pa pesem Navodilo Barbare  Gregorič  Gorenc. Tudi v II., jezikovnem 

delu preizkusa, so učenci prebrali dve izhodiščni besedili, in sicer publicistično besedilo Možgani in 

vid Irene in  oglasno  besedilo,  ki  je  navajalo  sklope  razstave  Možgani.  

 

V nadaljevanju smo analizo dosežkov naredili glede na razvrščenost nalog na 4  območja  t. i. 

barvna območja: 

 zeleno območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov 

(med 20. in 30. kvantilom); 

 rumeno območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov 

(med 45. in 55. kvantilom); 

 rdeče območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov 

(med 70. in 80. kvantilom);  

 modro območje: učenci, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov (nad 90. 

kvantilom). 

Posamezna območja  kažejo,  katere  standarde  znanja  po  UN  učenci  na  splošno  dosegajo  in  

katerih  ne  in  bi  jim  bilo  zato  pri  pouku slovenščine treba posvetiti več pozornosti. 

 

BARVNA 

OBMOČJA 

DOSEŽKI UČENCEV 

ZELENO 

OBMOČJE 

 gre  za  naloge,  ki  preverjajo  nižje  taksonomske  ravni,  

predvsem  razumevanje in prepoznavanje 

 učenci so naloge iz zelenega območja v povprečju reševali  nad 

državnim povprečjem 

RUMENO 

PODROČJE 

 večinoma  preverjajo  nižje  taksonomske  ravni,  razumevanje,  

znanje  in  uporabo, ena  naloga  (10.  a)  pa  je  preverjala  tudi  

višje  ravni 

 učenci so naloge iz rumenega območja v povprečju reševali  nad 

državnim povprečjem 
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 nalogo (II. del, 7. naloga), ki je preverjala razumevanje bistvenih 

podatkov so učenci reševali 17 % boljše od državnega povprečja 

 pri nalogi (II. del, 1. naloga), ki je preverjala razumevanje teme 

besedila in okoliščin nastanka besedila so učenci nalogo rešili za 

6 % slabše od državnega povprečja 

 nalogo (II. del, 6. naloga), ki je preverjala zmožnost iskanja 

danih podatkov, so učenci reševali za 4 % slabše od državnega 

povprečja 

RDEČE 

PODROČJE 

 naloge,  ki  so  preverjale  tako nižje (razumevanje in  uporaba) 

kot višje  taksonomske  ravni  (razumevanje, uporaba, analiza in 

sinteza pri tvorbni nalogi) 

 28 % boljše od državnega povprečja so učenci pisali uradno 

prošnjo (II. del, 18. naloga); pri tej nalogi je 7 % slabša od 

državnega povprečja jezikovna pravilnost  

 nalogo, pri kateri so učenci izkazali zmožnost slektivnega branja 

(II. del, 8. naloga) so učenci reševali 17 % boljše od državnega 

povprečja 

 učenci so 7 % slabše od državnega povprečja reševali nalogo, ki 

je zahtevala prepoznavati prvoosebnega pripovedovalca oz. 

lirskega izpovedovalca (I. del, 2. a) 

MODRO 

OBMOČJE 

 naloge so pokazale primanjkljaje  v  doseganju  cilja  razvijanja  

recepcijske  zmožnosti  (ta  se  kaže  v  interpretaciji  

umetnostnega besedila  in  v  pisanju  o  njem) 

 24 % boljše od slovenskega povprečja so učenci reševali nalogo, 

ki je zahtevala razlago besednih zvez iz besedila (I. del, 9. 

naloga) 

 eno nalogo (I. del, 8. naloga), ki je preverjala prepoznavanje 

pesniških sredstev v besedilu in njihovo razlago so učenci rešili 

18 % nad slovenskim povprečjem, drugo nalogo (I. del, 6. a) pa 

so rešili 4 % pod slovenskim povprečjem 

 13 % slabša od državnega povprečja je jezikovna pravilnost pri 

tvorbni nalogi (I. del, 10. b) 

 8 % slabše so učenci reševali nalogo z opisom stavčnočlenske 

sestave stavka, poimenovanje osebka 

NAD 

MODRIM 

OBMOČJEM 

 eno nalogo (II. del, 4. naloga), v kateri se je preverjala možnost 

kritičnega sprejemanja besedil so reševali 4 % boljše, drugo 

nalogo pa 9 % slabše 

 12 % slabše so reševali nalogo (II. del, 16. b), v kateri se je 

preverjala metajezikovna zmožnost  uporaba jezikoslovnih 

izrazov 

 

Sklep 

Analiza dosežkov kaže, da učenci v povprečju nimajo težav z nalogami iz zelenega, rumenega in 

rdečega območja. Največ težav imajo z interpretacijo lirskih besedil, zato je pri književnem delu 

rezultat slabši, saj je več kot polovica točkovnih enot pripadla modremu območju. Izrazito se  

težave  kažejo  pri  samostojnem  tvorjenju  jezikovno pravilnih zaokroženih besedil.  

 

USMERITVE IN DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

V prihodnjem šolskem letu bomo večjo pozornost namenili:  

 samostojnemu tvorjenju besedil/odgovorov po prebranih umetnostnih in neumetnostnih 

besedilih;  



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 63 - 

 

 jezikovni in pravopisni pravilnosti v lastnih zapisih (po vertikali); 

 kritičnemu sprejemanju besedil; 

 razlagi prenesenih pomenov v umetnostnih besedilih.  

Delo bo pri pouku slovenščine še naprej potekalo s sodobnimi učnimi metodami in oblikami, tako 

bomo učence spodbujali k njihovi aktivni vlogi pri pouku.  

 

ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE 

OB KONCU 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (9. RAZRED) 

 

OPIS DOSEŽKOV UČENCEV 9. RAZREDA NA NPZ  

Datum: torek, 4. 5. 2016 

Od 57 učencev 9. razreda je preverjanje znanja iz matematike opravilo 56 učencev, kar znaša 98 %. 

 

Podatki za našo šolo v primerjavi z državnim povprečjem 

Št. učencev 
Dosežek na NPZ na 

šoli 
Državno povprečje Odstopanje 

56 50,96 % 51,51 % - 0,55 % 

 

Primerjava dosežkov po razredih 

 9.a 9.b 9.c 

ŠTEVILO UČENCEV 20 16 20 

Dosežek v % 55,1 % 44,25 % 52,2% 

Povprečna zaključena ocena 3,8 3,2 3,35 

 

Odstopanje števila učencev glede na državno povprečje 

 

Pod državnim povprečjem Nad državnim povprečjem 

27 učencev (48 %) 29 učencev (52 %) 

 

Najnižji dosežek pri NPZ je 4 %, najvišji pa 90 %. 

 

ANALIZA DOSEŽKOV 

 

 glede na razvrščenost nalog na štiri območja (t. i. barvna območja): 

 zeleno območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov 

(glede na druge dosežke); 

 rumeno območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov (v 

tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 45 % in hkrati nižji od 45 

% preostalih dosežkov); 

 rdeče območje: učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov 

(njihovi dosežki so višji od spodnjih 70 % in nižji od 20 % preostalih dosežkov);  

 modro območje: učenci, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov (njihovi 

dosežki so višji od 90 % dosežkov). 

Posamezna območja  kažejo,  katere  standarde  znanja  po  UN  učenci  na  splošno  dosegajo  in  

katerih  ne  in  bi  jim  bilo  zato  pri  pouku matematike treba posvetiti več pozornosti. 
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BARVNA 

OBMOČJA 
DOSEŽKI UČENCEV 

ZELENO 

OBMOČJE 

 gre  za  naloge,  ki  preverjajo  nižje  taksonomske  ravni,  predvsem  poznavanje 

in razumevanje pojmov: upoštevati vrstni red računskih operacij, pisno seštevati 

in deliti, v izraz s spremenljivko vstaviti ustrezno vrednost spremenljivke, poznati 

pojem osnovna ploskev piramide, prepoznati pravilo v vzorcu, poznati pojem 

aritmetična sredina, pretvarjati merske enote za maso 

 učenci so naloge iz zelenega območja v povprečju reševali  nad državnim 

povprečjem (od 2 % do 7 %) 

 pri nalogi 7, kjer je bilo potrebno ugotoviti, za katere vrednosti spremenljivke 

dobimo določeno vrednost algebrskega izraza, so učenci nalogo rešili za 9 % 

slabše od državnega povprečja 

RUMENO 

OBMOČJE 

 večinoma  preverjajo  izvajanje rutinskih postopkov (II. taks. raven) in uporaba 

kompleksnih postopkov (III. taks. raven): zapisati racionalno število v obliki 

decimalnega zapisa in v obliki ulomka (za 10 % slabše od državnega povprečja), 

seštevati in odštevati racionalna števila (nad državnim povprečjem), upodobiti 

točke v koordinatnem sistemu (za 9 % slabše od državnega povprečja), 

prepoznati trapez in uporabiti ustrezno strategijo za izračun ploščine trapeza (za 

3 % slabše od državnega povprečja). 

 ena  naloga  (3.a.3)  je  preverjala  tudi  višje ravni – oceniti rezultat in izračunati 

natančno vrednost (za 9 % nad državnim povprečjem) 

RDEČE 

OBMOČJE 

 naloge,  ki  so  preverjale  tako nižje (razumevanje in  uporaba) kot višje  

taksonomske  ravni  (reševanje in raziskovanje problemov): 

seštevati in odštevati decimalna števila ter izvesti preprost primer 

zaokroževanja (6 % pod državnim povprečjem), nadaljevati številsko zaporedje 

ob prepoznanem pravilu (1 % pod državnim povprečjem), rešiti besedilno 

nalogo v povezavi s krogom (10 % pod državnim povprečjem), izračunati 

ploščino trapeza (nad državnim povprečjem), določiti mediano (5 % pod 

državnim povprečjem), rešiti problem iz vsakdanjega življenja (13 % nad 

državnim povprečjem) 

MODRO 

OBMOČJE 

 naloge so preverjale nižje in višje taksonomske ravni, prevladovalo je 

pojasnjevanje in utemeljitev dobljenih rešitev ter kritični odnos do podatkov in 

rešitve:   

izračunati ploščino krožnega izseka in dolžino krožnega loka (7 % pod 

državnim povprečjem), uporabljati Pitagorov izrek (4 % nad državnim 

povprečjem), izračunati ploščino plašča pravilne 4-strane piramide (2 % nad 

in 3 % pod državnim povprečjem)  in vsoto dolžin njenih robov (6 % pod 

državnim povprečjem)  , rešiti besedilni problem v povezavi z odstotki (13 % 

nad državnim povprečjem) 

NAD 

MODRIM 

OBMOČJEM 

 Naloge, ki niso tipične za nobeno od prej opisanih območij in jih v 65 odstotkov 

primerov ne rešijo niti učenci z najboljšimi dosežki. Te naloge reši manj kot 

tretjina najboljših učencev, to je učencev, ki so uvrščeni v modro območje: 

zaokrožiti zahtevne primere (2 % nad državnim povprečjem), poiskati vrednosti 

spremenljivke, za katere je dani algebrski izraz pozitiven (2 % pod državnim 

povprečjem), oceniti verjetnost v dani situaciji (16 % nad državnim povprečjem) 
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Sklep 

Analiza dosežkov kaže, da učenci v povprečju nimajo težav z nalogami iz zelenega območja. V 

ostalih območjih so odstopanja tako v pozitivno in negativno smer. 

Najuspešneje so učenci reševali naloge iz območja nad modrim. Opažamo, da uspešneje od ostalih, 

rešujejo naloge z daljšimi postopki ter besedilne naloge  problemskega tipa. 

Menimo, da je to rezultat usmeritev za delo, ki smo si jih zastavili v prejšnjih šolskih letih glede na 

analizo opravljenega dela. 

 

USMERITVE ZA DELO V PRIHODNJE 

 

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.  

Tudi v bodoče bomo učence spodbujali k analitičnemu pristopu reševanja nalog in utemeljevanju 

postopkov reševanja in rešitev. Zaradi nizkega uspeha pri osnovnih računskih operacijah, bomo 

preverjali individualno reševanje z zapisovanjem računskih postopkov in pomožnih računov. 

Ker smo prepričani, da je za doseganje uspeha pri matematiki potrebno sprotno in redno delo, bomo 

nadaljevali z rednim preverjanjem domačega dela. 

Z učenci 9. razredov smo naredili analizo rešitev nalog, skupaj smo pregledali ovrednotene naloge in 

za 18 učencev podali ugovore na vrednotenje. Do spremembe točkovanja je prišlo pri 10 učencih. 
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ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ ZNANJA FIZIKE 

OB KONCU 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (9. RAZRED) 

 

Pisanja NPZ za predmet FIZIKA se je udeležilo 56 od 57 učencev, kar je 99 % vseh učencev v devetih 

razredih. NPZ se je pri fiziki na naši šoli izvajal prvič v vseh letih izvajanja v Sloveniji. 

Slovensko povprečje je 50,17, šolsko pa 48,21, torej smo se znašli manj kot 2 % pod slovenskim 

povprečjem. Če pa odštejemo točke, ki so jih dosegli najslabši štirje učenci, pa smo že nekoliko nad 

povprečjem – 50,32. 

 

OBMOČJA IN ZNANJA – podatki so v % točk; 2 % razlike pomeni enega učenca šole 

ZELENO OBMOČJE – meja spodnje četrtine dosežkov ŠOLA SLO ŠT. UČEN. 
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MODRO OBMOČJE – zgornja desetina učencev po uspešnosti na celotnem preizkusu 
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(37 %) 

pravilno 

odgovarja 

na vprašanja 

v modrem 

območju 

NAD MODRIM OBMOČJEM – naloge, ki so jih tudi učenci iz modrega območja reševali z 

manj kot 65% 
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V tem 

območju se 

znajde kar 

90 % vseh 

naših 

učencev, to 

so torej 

naloge, kjer 

so se naši 

učenci 

odrezali 

najslabše. 

 

Ker so s svojim rezultatom le malenkost pod slovenskim povprečjem, je tako tudi pri reševanju nalog. 

Večinoma so v bližini slovenskega povprečja (malo nad ali malo pod povprečjem). 

Kje pa je odstopanje večje? Najprej primeri, kjer smo kar precej pod slovenskim povprečjem. 

Naloga 1 – svetloba (8. razred) – veliko učencev meni, da se svetloba pri prehodu iz zraka v vodo ne 

lomi, ali pa da gre za napačno razumevanje prebranega (razlika je v dojemanju – kje dejansko je riba 

in kje jo vidimo zaradi lomljenja svetlobe). Večina učencev je izbrala odgovor, kje ribo navidezno 

vidimo. Naloga spada v rdeče območje, ki določa zgornjo četrtino dosežkov. 
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Naloga 13.a in b – svetloba 8. razred. Poiskati razliko med očesom in camero obscuro. Odstopanje je 

manjše, ko pa je bilo potrebno poiskati orientacijo slike so za oko večinoma izbrali pravilen odgovor, 

praviloma pa so se odločali, da je pri cameri obscuri slika orientirana pokončno, kar je seveda narobe. 

14.1 – risanje sil 8. in 9. razred – učenci ne znajo pravilno narisati vektor sile. Težavo imajo z 

določanjem točke, iz katere sila deluje (prijemališče). Sicer znajo smer delovanja sile določiti 

pravilno. 

In kje smo pomembno boljši od vrstnikov v Sloveniji? 

- naloga 7 – energijski zakon – 9. razred – prepoznajo pojav, pri katerem se notranja energija sistema 

ne spremeni; 

- naloga 16.b – izračun Wp – 9. razred; 

- 18.a 1 in 2 - pretvarjanje enot za hitrost – 8. in 9. razred; 

- 15.b – vpliv gostote kapljevin na višino in tlak v posodi – 8. razred; 

- 17.d – graf, branje in sklepanje o odvisnosti količin – 8. in 9. razred; 

- povprečju tudi pri nalogi 19. in 20. – elektrika – 9. razred - pomembno boljši so iz vseh nalog iz 

elektrike. 

Z rezultati NPZ smo zadovoljni, saj ugotavljamo, da je kar 37 % učencev odgovarjalo na vprašanja, 

ki zahtevajo znanja na najvišjih taksonomskih ravneh. Nad modrim območjem pa so se znašli 

predvsem zato, ker ni bilo dovolj prizadevanja s strani učencev (kljub temu, da smo jim vsaki dan 

ponujali utrjevanje snovi, se učenci teh utrjevanj niso udeležili). Torej bi morali samo še dodati 

prizadevanje učencev in povečati pomembnost rezultatov pri NPZ pri starših in rezultati bi bili veliko 

boljši. 
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13 RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE 
 

ŠOLA V NARAVI 

 

Organizirali smo šolo v naravi za učence naslednjih razredov: 2., 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 

2. r. 62 61 98,4 CŠOD DOM ŠKORPIJON 4. 11.– 6. 11. 2015 

5. r. 67 63 94 ZPM VIRC POREČ 13. 6.–17. 6. 2016 

7. r. 58 53 91,3 CŠOD DOM Trilobit 29. 2.–1. 3. 2016 

 

TEČAJNA OBLIKA POUKA NEMŠČINE 

 

V  šol. letu 2015/16 se je  na OŠ Miklavž na Dravskem polju izvajal tečaj nemškega jezika za 

učence 1., 2, 3. in 6. razreda.  Tečaj je potekal eno uro na teden, od septembra do junija. 

Število realiziranih ur  je preseglo  število planiranih ur (32). Tečaj je obiskovalo skupaj 124 

učencev: 

 

                 OŠ MIKLAVŽ                                       PODRUŽNICA DOBROVCE 

1. razred: 21 učencev                                       1. a: 14 učencev 

2. razred: 31 učencev                                       2. a: 12 učencev 

3. razred: 15 učencev                                       3. a: 12 učencev 

6. razred: 19 učencev 

 

Učenci  2. razreda so bili zaradi številčnosti razdeljeni v dve skupini.  

Učenci 4. in 5. razreda so obiskovali neobvezni izbirni predmet: v 4. razredu na matični šoli skupaj 

17 učencev in na  podružnici  13, skupaj v 4. razredu 30 učencev, v 5. razredu je neobvezni izbirni 

predmet obiskovalo skupaj 33 učencev, ki so bili razdeljeni v dve skupini. 

Učenci  4., 5. in 6. razreda – 54 učencev, so  sodelovali na  tekmovanju iz nemške bralne značke in 

bilo zelo uspešni. Osvojili so 47 zlatih priznanj in 7 srebrnih priznanj. 

Trije učenci 5. in 6. razreda so v mesecu oktobru sodelovali v oddaji »1, 2 oder 3« nemške televizije 

ZDF v Münchnu, kjer so osvojili 1. mesto.  

Učenci I. VIO so bili  v mesecu maju na ekskurziji v Avstriji, obiskali so čokoladnico Zotter in grad 

Riegersburg, učenci II. VIO pa so bili v mesecu maju na ekskurziji v Salzburgu. 

Pri poučevanju sem uporabljala različen slikovni in drugi material ter sodobne metode poučevanja. 

V tečaj sem vključevala IKT.  Uporabljala sem učno gradivo, ki je primerno za učenje tujega jezika 

in je potrjeno s strani ministrstva za šolstvo. Pri pouku sem uporabljala metodo clila-a, ki omogoča 

otrokom tuj jezik spoznavati in ga sprejemati nezavedno in v drugačnih kontekstih.  

Učenci so se z osnovami nemškega jezika srečali njihovi razvojni stopnji primerno.  

Delo je potekalo sproščeno, velikokrat igrivo in zabavno. Učenci so ob zaključku tečaja prejeli 

potrdilo o obiskovanju tečaja.  
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TEČAJ PLAVANJA 

 

razred Vrsta tečaja Št. učencev v razredu število udeležencev % 

3. plavalni 56 55 98,2 

 

 vsi učenci 3.r udeleženci niso obiskovali tečaja število plavalcev število neplavalcev 

56 55 (98,2 %) 1 (1,8 %) 52 (94,5 %) 3 (5,5 %) 

 

Plavalni tečaj za učence 3. razreda je potekal od 1. do 5. 2. 2016 ter od 9. do 12. 2. 2016 v kopališču 

Pristan v Mariboru. Učenci so bili razdeljeni v šest homogenih skupin (glede na znanje plavanja).  

Plavanje so poučevali učitelji OŠ Miklavž na Dravskem polju (Andreja Kolander – vodja plavalnega 

tečaja, Miroslav Kalezič, Rok Ozmec, Ksenija Detiček in Simona Kocbek) in dva učitelja plavalne 

šole Branik (Matej in Boštjan). 

S plavalnim tečajem smo začenjali ob 8.30 in zaključevali ob 10.15. 

Rezultati testiranja plavanja so bili naslednji: 3 učenke so osvojile zlatega delfina, 33 učencev je 

osvojilo srebrnega delfina, 16 učencev je osvojilo bronastega delfina, trije učenci pa so še vedno 

neplavalci.                                                                                                                                                                                                                                 

 

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 še vedno zaprt. 

Plavati smo se zato učili v novejšem, 50-metrskem bazenu, kjer sta ozračje in voda nekoliko 

hladnejša, zato je nekaj učencev zeblo. 

- Veliko učencev zaradi bolezni ni obiskovalo plavalnega tečaja vseh 9 dni. 

- Trije učenci so neplavalci. Za njih bi bilo smiselno organizirali 15-urni plavalni tečaj za neplavalce. 

- Pripomočki za učenje plavanja so še lepo ohranjeni (deske, plovci, črvi …). Prav tako so učenci 

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.  

- Dobro bi bilo, da bi nabavili nove plastične škatle za shranjevanje rekvizitov, saj so sedanje 

kartonske škatle zaradi vlage že uničene. 

- Prav tako bi se bilo potrebno z g. Bojanom Hernahom dogovoriti za shranjevanje rekvizitov. Letos 

smo jih shranjevali pod klančino ob velikem bazenu. 

- Do konca šolskega leta je potrebno nabaviti priznanja in značke za učence (Plavalna zveza Slovenija, 

Maja Virant - maja@plavalna-zveza.si). Priznanja bodo učencem razdelile razredničarke junija, ob 

koncu pouka. 

- Zaradi problematike nadomeščanja se bomo v naslednjem šolskem letu skušali dogovoriti, da bi s 

plavalnim tečajem pričenjali pol ure prej, torej ob 8.00, da se bomo v šolo vrnili 3. šolsko uro, po 

malici (ob 10.30). 

 

KOLESARSKI IZPIT 

 

K opravljanju kolesarskih izpitov so se prijavili vsi učenci 5. razredov. 

5. a 24 učencev, 5. b 21 učencev in 5. c 22 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. 
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Vsebine prometne vzgoje v petem razredu:  

SLO: opis predmeta, kolo; 

NIT: gonila, verižni prenos; 

DRU: varna šolska pot; 

ŠPO: spretnostna vožnja s kolesom; 

LUM: kolo, risba po opazovanju. 

RUR: prometna varnost s projektom Policist Leon svetuje. 

 

Za pridobivanje znanj prometnih situacij in varnosti kolesarja smo uporabljali  program spletne 

učilnice. Učenci so se prijavljali z AAI računom. Prijave je uredil računalničar na šoli. Delo smo 

izvajali v računalniški učilnici pri razrednih urah oz. šesto uro, strnjeno v februarju, marcu in aprilu. 

Z novim načinom dela imajo učenci možnosti dostopati do simulacije kolesarskega izpita tudi od 

doma. 

Teoretični preizkus smo opravljali po pouku. 

 

Vožnjo na spretnostnem poligonu smo opravljali v popoldanskem času od 23. do 25. maja 2016. 

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 je pet šolskih koles primerne velikosti.  

V tem tednu smo opravili tudi tehnične preglede koles. Preglede koles je pomagal opravljati 

koordinator za prometno vzgojo na šoli Rok Ozmec. Kolesa so bila varovana v šolskem atriju. 

 

Praktično vožnjo na prometnih površinah so učenci opravljali v skupinah po 5. Vožnje smo vodile 

razredničarke in koordinator za promet Rok Ozmec. 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 PP MB II. Promet je urejal vodja 

policijskega okoliša, policist Borut Horvat. Tako je bila naša prometna pot varovana tudi s strani 

policije. K sodelovanju smo povabili člane SPV v cestnem prometu Občine Miklavž na Dravskem 

polju, ki so se odzvali in nam priskočili na pomoč. Tako sta bila v času voženj na prometnih površinah 

ves čas prisotna dva člana. 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 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 26. maja 2016.  

Izpitna komisija: Rok Ozmec, policist Borut Horvat, Silvo German, Milan Podjaveršek. 

 

Svečana podelitev kolesarskih izkaznic s kulturnim programom je bila izvedena 10. junija 2016.  

SPV Občine Miklavž na Dravskem polju je nagradil učence, ki so uspešno opravili izpit, s 

kompletom luči za kolo. 

Hkrati je bil opravljen zaključek republiškega projekta Policist Leon svetuje.  

Podelili smo nagrade; šest maskot polista Leona in šest ključavnic, ki jih je prispeval SPV Miklavž 

na Dravskem polju. Nagrade smo podelili z žrebom. 

Vabljeni in prisotni gostje: Borut Horvat, vodja policijskega okoliša; Silvo German, 

Milan Podjavoršek – predstavnika SPV. 
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REZULTATI, ANALIZA 

 

ODDELEK PRIJAVLJENIH OPRAVILO 

5. a 24 24 

5. b 21 20 

5. c 22 20 

SKUPAJ 67 64 

 

 

14 PREVOZI OTROK  
 

Na dan 24. 6. 2015 je imelo izdelanih vozovnic 129 učencev, od tega 106 za vožnjo na nevarnih 

relacijah, 22 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 2015/16 znašali 57.687,99 €, stroški za prevoz na 

relaciji Loka–Miklavž, refundacija Občine Starše, pa so znašali  499,20 €. 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 dopoldansko malico 

in kosilo. Učenci v jutranjem varstvu so pričeli dan s sadnim obrokom. Učenci v podaljšanem bivanju 

so dobili prigrizek – kos kruha in sadje. V sadnem kotičku je na voljo v času malice in še dve uri po 

njej različna vrsta sadja – sezonsko sadje. 

Pri izboru jedi se trudimo, da šolska prehrana  ustreza  večini otrok, 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 šolska prehrana 

pokriva od 60 % do 75 % celodnevnega energijskega vnosa. Opažamo, da je veliko otrok, ki ne 

zajtrkujejo in s šolsko malico ne morejo pokriti večino dnevnih potreb po hranilih snoveh. Nekateri 

otroci imajo odjavljeno šolsko malico in si jo prinašajo od doma. Vsak učenec s svojo kartico prijavi 

svoj obrok. Na kosilo so bili učenci naročeni letno ali mesečno, lahko pa so se v šoli prehranjevali le 

občasno.  

  

V kuhinji dosledno poslujemo v skladu s HACCP-sistemom. V kuhinji so kuharji pripravljali dietne 

obroke.  

  

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 si sami postrežejo hrano, ki jo zaužijejo sede, mirno in sproščeno. S področja prehrane 

otrok smo izvedli razredno uro o kulturnem prehranjevanju. Učenci so po končanem obedu za sabo 

pospravili in ločevali organske in neorganske odpadke, v za to namenjene posode. Vstopanje v 

jedilnico je bilo dovoljeno brez torb in v copatih. Učenci so po končanem pouku odnesli torbe v svoje 

garderobne omarice. Tudi starši niso smeli vstopati v jedilnico. Učenci, ki nimajo kosila, počakajo v 

avli, v kotičku. Učence smo postopno navajali na nove in bolj zdrave jedi. Učencem je bila ves čas 

na voljo voda iz pitnika in avtomata. Občasno pa tudi sok (50 % oz. 100 % sadni sok) iz avtomata. 

  

Pri kosilu je v času od 12.55 do 13.20 in od 13.45 do 14.10 dežurni učitelj, ki skrbi za dosledno 

upoštevanje pravil v jedilnici. Pri pospravljanju krožnikov in pladnjev so pomagali dežurni učenci v 

jedilnici. Pri kosilu, v času največjega obedovanja, jim je pomagala čistilka. Naša jedilnica je 

prehodna, zato smo del jedilnice zaprli s pomično steno, katero krasijo risbe otrok.  

  

Sodelovali smo v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk (20. 11. 2015), ki smo ga izvedli v okviru 

naravoslovnega dne  Zdravo življenje. Za tradicionalni slovenski zajtrk smo učencem  ponudili 

zajtrk z živili slovenskega porekla. Za zajtrk so imeli kruh, maslo, med, mleko in jabolko – vse 

slovenskega porekla. Med, mleko in jabolka so bili lokalnega izvora. Učenci so jedli jabolka s 

Sadjarske kmetije Skok, med čebelarja Antona Babiča in pili mleko s kmetije Weis.  Pred zajtrkom 

smo se z učenci pogovorili o pomenu prehrane, pridelane doma. Po tradicionalnem slovenskem 

zajtrku smo nadaljevali z naravoslovnim dnem. Učence 1. in 2. razredov je čebelar Anton Babič 

seznanil s pomenom čebelarstva in naše čebele kranjske sivke. Učenci 1. in 2. VIO so likovno 

poustvarjali. Učenci 8. in 9. razredov so izvedli delavnice  Eko hrana, Knajpov zdrav in naraven 

način življenja ter Slovenski med in kranjska sivka. 

 

Med učenci in starši smo izvedli anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano, ki je pokazala, da so 

zadovoljni, tako z malico kot kosilom. Analize anket smo objavili na spletni strani šole.  
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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 2015/16. V mesecu juniju 2015 smo obvestili vse učence o možnostih in pogojih izposoje 

učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2015/16. 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 2015/16 zagotovilo brezplačno 

izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za učenke in učence v vseh razredih osnovne šole. 

Po pregledu učbenikov ob koncu šolskega leta smo v mesecu juniju odpisali 1144 učbenikov, ki jim 

je s sklepom Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje prenehala uporabnost zaradi 

neskladnosti vsebin v učbenikih s prenovljenimi učnimi načrti.  Odpisali smo tudi 33 poškodovanih 

in uničenih učbenikov. Skupna vrednost odpisanih učbenikov je bila 18.263,11 €.  

V učbeniškem skladu je 3377 učbenikov, namenjenih za izposojo učencem. Učbeniške komplete  si 

je izposodilo 480 učencev. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport je pokrilo in  nakazalo 

sredstva za nakup novih učbenikov v vrednosti 14.074,25 €. Nakazana so bila tudi sredstva 

2.629,40 € za dokup učbenikov, ki so manjkali zaradi spremenjenega  števila učencev v posameznih 

razredih. Skupaj je bilo nakazanih 16.703,65 € za nakup in dokup učbenikov v šolski učbeniški 

sklad. 

Po nakupu vseh učbenikov za 15.964,80 € je v šolskem učbeniškem skladu ostalo 738,85 €. 

 

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 knjižnici in 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);  

− izvedba bibliopedagoških ur v povezavi z učitelji prvega in drugega VIO, geografije, 

slovenščine in gospodinjstva; 

− izvedba pravljičnih ur za otroke vseh skupin iz vrtca v Miklavžu in Dobrovcih; 

− sodelovanje pri izvedbi ur medpredmetnega povezovanja in interdisciplinarnih dni; 

− organizacija in izvedba kulturnega dneva za učence 7., 8. in 9. razredov v SNG Maribor z 

ogledom baletne predstave Labodje jezero; 

−  organizacija in izvedba kulturnega dneva za učence 6. razredov v SNG Maribor z ogledom  

gledališke predstave Guliverjeva potovanja; 
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− organizacija in izvedba kulturnega dneva za šeste razrede Kulturna dediščina v Mariboru in 

vodenje po poteh kulturne dediščine v Mariboru ter obisk Pokrajinskega muzeja v Mariboru; 

− organizacija in izvedba projekta »Rastem s knjigo« in ogleda Umetnostne galerije Maribor; 

− organizacija in izvedba proslave ob slovenskem kulturnem prazniku; 

− sodelovanje na bralnem maratonu v Mariboru, ob začetku branja za Prežihovo bralno 

značko, ki ga organizira ZPM Maribor. Učenke naše šole so na bralnem maratonu brale svoje 

pesmi. 

− udeležba z učenci bralci Prežihove bralne značke na podelitvi nagrade »Večernice« v Murski 

Soboti; 

− priprava in izvedba branja za Prežihovo bralno značko in Ekobralno značko; 

− sodelovanje na nočnem bralnem maratonu na OŠ Dušana Flisa Hoče za učence šestih in 

sedmih razredov, ki so uspešno zaključili branje za PBZ in priprava vprašanj za kviz Moj 

domači kraj; 

− 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, Bibliopedagoški šoli v Strunjanu, nadomeščanje sodelavcev in 

vodenje učbeniškega sklada. 

 

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 2015/2016 se je na tekmovanje iz znanja Vesele šole prijavilo 61  učencev od  4. do  

9. razreda. 

Bronasto priznanje iz znanja VESELE ŠOLE je na šolskem tekmovanju 9. 3. 2016 osvojilo 33 

učencev. 

Srebrno priznanje iz znanja VESELE ŠOLE je na državnem tekmovanju 13. 4. 2016  na OŠ Tone 

Čufar v Mariboru osvojilo 18 učencev. 
 

»MALE SIVE CELICE« – slovenski televizijski kviz za otroke in mladostnike 

 

V četrtek, 23. 9. 2015,  smo se z dvema ekipama sedmošolcev  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 Tone Čufar v Mariboru. V močni konkurenci 52 ekip sta naši 

dosegli deveto in dvanajsto mesto. 

 

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA 

 

V šolskem letu 2015/16 se je k sodelovanju za branje Prežihove bralne značke prijavilo 374 učencev 

(v Miklavžu 310 učenci in v Dobrovcah  64 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 sta vodili učiteljici slovenščine Milena Kočevar in Nina Adam. 

Prežihovo bralno značko je v šolskem letu 2015/16 usvojilo: 

− 58 učencev v prvih razredih; 

− 63 učencev v drugih razredih; 

− 52 učencev v tretjih razredih; 

− 55 učencev v četrtih razredih;  
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− 43 učencev v petih razredih; 

− 6 učencev v šestih razredih; 

− 3 učenci v sedmih razredih; 

− 11 učencev v osmih razredih;  

− 5 učencev v devetih razredih; 

 

Od 374 prijavljenih učencev je priznanje za Prežihovo bralno značko prejelo 296 učencev. Še posebej 

so bili  nagrajeni in pohvaljeni trije učenci iz devetega razreda, ki so bili zvesti bralci lepe knjige vseh 

devet let, torej so bralno značko v času šolanja osvojili vsako šolsko leto in pridobili naslov »ZLATI 

BRALEC«. Vsi učenci, ki so osvojili 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 z 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, Inner wheel-a, društev in ostalih donatorjev, 

namenjamo  socialnim transferjem za izenačevanje socialnih razlik med učenci.  

 

V letošnjem šolskem letu je imelo na podlagi ZOUJF s strani države subvencionirano šolsko malico 

274 učencev, subvencionirano kosilo pa 121 učencev. Od tega je imelo 100% subvencijo kosila 48 

učencev,70% subvencijo kosila 42 učencev in 40 % subvencijo kosila 31 učencev. 

 

Občina Miklavž na Dravskem polju je v šolskem letu 2014/15 od 1. 9. 2015–31. 12. 2015 

subvencionirala kosilo 15 učencem. Od 1. 1. 2016 pa 24 kosil; od tega 100% subvencijo 5 učencem, 

60% subvencijo 4 učencem in 30% subvencijo 15 učencem. 

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, udeležbi na taboru za nadarjene učence in na intenzivnih pevskih vajah. 

Dodatna sredstva smo pridobivali iz sredstev šolskega sklada, v katerega se stekajo donacije 

posameznikov, podjetij in krajevnih društev. 

 

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.  

Načrtovani razvojno-preventivni program je bil v celoti realiziran. 

UČENCI: 

 

RAZRED DATUM TEMA  IZVAJALEC 

4. maj Varni internet Matjaž Žuran 

5. december 

 

Bodi zvezda, ne 

meči petard 

razredniki 

Vesna Jelen 

Godunc 

6. 

 

september 

 

 

Zdravje kot 

vrednota 

(cepljenje HPV) 

Jaz in moje telo 

Vesna Jelen 

Godunc 

 

7. september 

 

 

december 

Karierna 

orientacija 

 

Naj revščina 

postane preteklost 

Trgovina z ljudmi        

Vesna Jelen 

Godunc 

 

 

8.  september, 

oktober, februar, 

november, 

april 

 

 

februar 

Drugače o 

poklicih 

 

Karierna 

orientacija 

 

Ne kajenje 

Vesna Jelen 

Godunc 

 

 

 

Društvo za  

Nekajenje 
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9.  september, 

november 

 

maj 

Drugače o 

poklicih 

 

Z glavo na 

zabavo 

Vesna Jelen 

Godunc 

 

SPVO Miklavž 

na Dravskem 

polju 

V okviru mladinskih delavnic smo organizirali: 

 

− 7.–9. razred: predavanje in delavnice z Amnesty International na temo begunskih otrok in 

izobraževanja;  

− okroglo mizo z vrstniškimi mediatorji in okroglo mizo z Žigom Stopinškom in Alenom 

Raušlom o delu dijaške skupnosti in o izobraževanju po osnovni šoli. 

 

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 postaja 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 Maribor, 

− 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. 

 

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 karierna orientacija 

Z ustrezno karierno 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, Kariernim centrom Maribor in Obrtno zbornico Slovenije. 
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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 zdravstvena šola, 

− Srednja elektro-računalniška šola, 

− Srednja šola za gostinstvo in turizem, 

            

25. 11. 2015 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. 

12. 1. 2016 smo organizirali sestanek staršev učencev devetih razredov in jih informirali o postopku 

vpisa v srednje šole. 

Učenci so se 24. 3. 2016 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, nekaj pa jih je na šoli dobilo 

tudi zaposlitev.  

 

ŠOLA V NARAVI, ZAKLJUČNE EKSKURZIJE, LETOVANJA, DENARNE POMOČI 

   

V šolskem letu 2015/16 smo organizirali šolo v naravi za 2., 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. Za 

namene zaključnih ekskurzij in dni dejavnosti so za potrebe socialno šibkih učencev prispevala 

finančna sredstva v Šolski sklad razna društva, posamezniki in podjetja. 

V decembru 2015 smo na šoli organizirali dobrodelni bazar, denar (1890,67 EUR) je bil v celoti 

nakazan Šolskemu skladu in nato za potrebe socialno prikrajšanih učencev. 

Pridobljena sredstva denarne pomoči so bila razdeljena v dogovoru z razredniki in pisno vlogo staršev 

oz. skrbnikov.  

V začetku šolskega leta smo šolski sklad zaprosili za 59 učencev socialne pomoči za dneve  dejavnosti 

ob pouku, porabili pa smo 2.667,36 €. Šolski sklad smo zaprosili tudi za denarno pomoč učencem za 

šolo v naravi za 2. razred, štirim učencem, v znesku 239,96 €, za bivanje na taboru za nadarjene v 

domu Škorpijon, dvema učencema, v znesku 117,02 € in za intenzivne pevske vaje  v domu Kurent 

na Ptuju, dvema učencema, v znesku 74,20 €. 

Iz občinskih sredstev smo za potrebe šole v naravi za 7. in 2. razred porabili 738,36 EUR. 

Iz sredstev ministrstva za izobraževanje pa smo za potrebe šole v naravi za socialno šibke učence 5. 

razredov porabili 1231,94 EUR. 

Naš cilj, ki izvira iz zakonitosti socialnega dela, je vsem otrokom omogočiti druženje z vrstniki in je 

v celoti realiziran.   
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SODELOVANJE S STARŠI 

 

Sodelovanje s starši je potekalo individualno po dogovoru in na pogovornih urah ter pri organizaciji 

starševskih večerov s povabljenimi predavatelji in s tematskimi roditeljskimi sestanki, ki so jih izvedli 

razredniki in šolski pedagoginji Vesna Jelen Godunc in Živa Krajnc. 

 

5. 11. 2015 je bil organiziran 1. starševski večer na temo Tanka črta odgovornosti, ki ga je vodil Jani 

Prgić, 

12. 1. 2016 – Vpisni postopek za starše učencev 9. razredov, 

9. 3. 2016 –  organiziran 2. starševski večer na temo O vzgoji, ki ga je vodil dr. Vilijem Ščuka, 

21. 6. 2016 – Organizacija roditeljskega sestanka za bodoče prvošolce.  

 

NADARJENI UČENCI IN NAGRADNA EKSKURZIJA 

 

Junija 2016 se je v postopku odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci zaključilo identificiranje 

evidentiranih učencev. Testiranja je 30. 3. 2016, 4. 4. 2016 in 6. 6. 2016 na šoli opravil psiholog 

Miran Babič iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. 

 

Dne 5. 5. 2016 so bili starši evidentiranih učencev povabljeni na svetovalni razgovor, kjer so dobili 

vpogled v vrsto nadarjenosti svojega otroka in možnost individualnega posvetovanja s psihologom.  

 

V letošnjem letu so bili v novembru 2015 evidentirani, maja in junija 2016 pa identificirani učenci 

                                  

4. razred 12 učencev 

5. razred 2 učenca 

 

Število identificiranih nadarjenih učencev po razredih 

 

4. razred 12 učencev 

5. razred 16 učencev 

6. razred 20 učencev 

7. razred 22 učencev 

8. razred 19 učencev 

9. razred 17učencev 

Skupaj 106 učencev 

 

7. 6. 2016 smo enajstič izvedli nagradno ekskurzijo za naše najuspešnejše učence z različnih področij 

v  7., 8. in 9. razredu.  

 

Številčni seznam nagrajenih učencev po razredih: 

 

7. razred 9 

8. razred 12 

9. razred 18 

Skupaj 39 učencev 
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18 POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI  
 

V šolskem letu 2015/16 sta dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj nudili: Zdenka Roškarič Duh (defektologinja) in Andreja Rinc Urošević (pedagoginja). 

Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj so izvajale tudi zunanje 

strokovne delavke logopedinje (Irena Varžič, Mojca Kolarič – Center za sluh in govor Maribor). V 

izvajanje dodatne strokovne pomoči je bilo v šolskem letu 2015/16 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 2015/16 nudena v obsegu 46 ur 

tedensko, dodatna strokovna pomoč – učna pomoč v obsegu 33 ur tedensko in izvedenih je bilo 10 ur 

svetovalnih storitev tedensko.  

Dodatno strokovno pomoč smo izvajale individualno zunaj oddelka ali v njem – glede na odločbo o 

usmeritvi in posebne potrebe posameznega učenca. Pri urah dodatne strokovne pomoči smo pri 

učencih s posebnimi potrebami razvijale področja, na katerih imajo težave (pozornost, koncentracija, 

branje, pisanje …), ter s pomočjo specifičnih metod dela in pristopa nudile dodatne razlage učne 

snovi, strategije pri obvladovanju učne snovi, pomoč pri pripravi na ustna in pisna ocenjevanja znanja, 

pomoč pri urejanju zapiskov in organizaciji učenja v šoli in doma. Vsi učenci s posebnimi potrebami 

so šolsko leto uspešno zaključili in napredujejo v višji razred, razen učenec, ki se prešola v osnovno 

šolo s prilagojenim programom. V okviru svetovalnih storitev smo izvajale dejavnosti za ustvarjanje 

podpornega oz. inkluzivnega okolja. Dejavnosti so bile namenjene učencem, staršem in učiteljem. 

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 2015/16 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 (7 ur) in ure za delo z nadarjenimi učenci (6 ur).  

Individualna in skupinska pomoč je potekala zunaj razreda, individualno, v dvojicah ali v manjših  

skupinah z več učenci, saj se je takšna oblika pomoči izkazala kot najučinkovitejša. Individualno in 

skupinsko pomoč je obiskovalo 26 učencev. 

V šolskem letu 2015/16 je bilo v dejavnosti za nadarjene učence k sodelovanju povabljenih vseh 97 

učencev. Nadarjeni učenci so se prostovoljno udeležili dejavnosti, ki so bile za njih pripravljene oz. 

so bili nanjo povabljeni.  

 

Delo z nadarjenimi učenci 5. in 6. razredov je potekalo v obliki kreativnih delavnic vse šolsko leto, 

enkrat na teden v obsegu ene šolske ure za vsak razred. Odzivali smo se tudi na aktualne dogodke in 

prireditve v širšem okolju. Oktobra smo organizirali tridnevni tabor za nadarjene, ki se ga je 

udeležilo 28 učencev od 7. do 9. razreda. Med šolskim letom smo pripravili še druge aktivnosti: 

ogled predstave Alica v Čudežni deželi v angleškem jeziku (8.–9.r.), ogled razstave o Ani Frank na 

OŠ Franceta Prešerna (7.–9.r.), sodelovali smo v različnih natečajih (Evropa v šoli, Spodbujamo 

prijateljstvo, Igraj se z mano) in projektih (Erasmus +: slovarček;), organizirali bralnico (dejavnost, 

pri kateri so nadarjeni učenci višjih razredov (7., 8. in 9. razred) brali mlajšim učencem (1. razred), 

organizirali smo nagradno ekskurzijo, se udeležili Festivala prostovoljstva in festivala Igraj se z 

mano, sodelovali  smo na Noči branja, na katero so nas povabili učenci in mentorji OŠ Dušana Flisa 

Hoče. Vse leto so potekale delavnice za nadarjene učence od 6. do 9. razreda na tehničnem 

področju (Rok Ozmec) ter na literarnem in dramskem področju (Janja Draškovič in Nina Adam). 

Dejavnosti so bile realizirane najmanj 95 %. 
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19 KADROVSKA ZASEDBA 

 

V tem šolskem letu je izvajalo šolski program 51 strokovnih delavcev, ravnateljica Dušanka Mihalič 

Mali, pomočnik ravnateljice, 2 svetovalni delavki, 1 knjižničarka, 1 pedagoginja in 1 defektologinja 

(ure DSP), 1 računalnikar, 9 učiteljic I. VIO, 3 vzgojiteljice v 1. razredu, 6 učiteljic v II. VIO, 22 

učiteljev v III. VIO, 5 učitelji v oddelku podaljšanega bivanja in 5 gostujočih učiteljev. 

 
PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO 

MIHALIČ MALI, Dušanka Ravnateljica 

 

Strokovni delavci: 

 

  PRIIMEK IN IME ZAPOSLENEGA  NAZIV DELOVNO MESTO 

1.  ADAM, Nina  III. VIO Brez predmetni učitelj SLJ 

2. BAMBIČ, Milena OPB Svetovalec učitelj OPB 

3. BREZNIK, Marjetka III. VIO Svetovalec 
predmetni učitelj BIO, KEM, 

NAR 

4. BRUMEN, Dušanka I. VIO Brez učitelj OPB in TJA 

5. DETIČEK, Ksenija I. VIO Mentor učitelj razrednega pouka 

6. DRAŠKOVIČ, Janja III. VIO Mentor predmetni učitelj SLJ 

7. FEGUŠ, Sonja I. VIO Mentor učitelj razrednega pouka 

8. 
GAVEZ ŠERBINEK, Leonida (porodniška) / 

BAČNIK, Matija 
III. VIO Svetovalec predmetni učitelj ZGO 

9. GERMŠEK, Katarina  III. VIO Mentor  
pedagoginja, predmetni 

učitelj SLJ 

10. GRAŠIČ, Edita I. VIO Svetovalec učitelj razrednega pouka 

11. GSELMAN, Nevenka III. VIO Svetovalec predmetni učitelj MAT 

12. JELEN-GODUNC, Vesna  Svetovalec pedagoginja 

13. JÖBSTL, Jyoti III. VIO Mentor predmetni učitelj TJA 

14. KALEZIČ, Miro III. VIO Svetovalec predmetni učitelj ŠPO 

15. KIRBIŠ, Zorka / VERDNIK, Nina I. VIO Mentor drugi učitelj v 1. razredu 

16. KLASINC, Dolora  Brez prva zaposlitev v VIZ 

17. KOCBEK, Simona I. VIO Svetovalec učitelj razrednega pouka 

18. KOČEVAR, Milena (do 1.3.2016) III. VIO Svetovalec predmetni učitelj SLJ 

19. 
KOLANDER, Andreja (porodniška) / VEIT, 

Vesna 
III. VIO Mentor predmetni učitelj ŠPO 

20. KOLARIČ, Marija III. VIO Svetovalec predmetni učitelj SLJ 

21. KORITNIK, Ana OPB Mentor poučevanje v oddelkih OPB 

22. KOS, Irena II.VIO Svetovalec učitelj razrednega pouka 

23. KRAJNC, Živa  Mentor Pedagoginja 

24. KRAMBERGER, Vesna I. VIO Mentor drugi učitelj v 1. razredu 

25. LADINEK, Karina 
OPB 
II.VIO 

Brez 
poučevanje v oddelkih OPB, 

predmetni učitelj NAR 

26. LASBAHER, Tatjana II.VIO Svetovalec učitelj razrednega pouka 

27. LOVIŠČEK, Metka  Mentor Knjižničarka 

28. MAJHENIČ, Darja II.VIO Svetovalec učitelj razrednega pouka 

29. MALEC, Jerneja I. VIO Svetovalec učitelj razrednega pouka 

30. MERNIK, Leandra III. VIO Svetovalec predmetni učitelj BIO, KEM 

31. MESARIČ, Špela  III. VIO Mentor predmetni učitelj TJA 

32. MILJANČIĆ, Leja I. VIO Mentor učitelj razrednega pouka 
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33. NERAT, Darja II.VIO Svetovalec učitelj razrednega pouka 

34. OTIČ, Ana I. VIO Mentor učitelj razrednega pouka 

35. OZMEC, Rok III. VIO Mentor predmetni učitelj TIT 

36. PEČNIK, Ines III. VIO Svetovalec predmetni učitelj NE2, DKE 

37. PETKO, Marija I. VIO Svetovalec drugi učitelj v 1. razredu 

38. PRIMEC, Alenka / GODEC, Jana I. VIO Svetovalec učitelj razrednega pouka 

39. RAJBAR, Irena III. VIO Svetovalec predmetni učitelj ZGO, GEO 

40. RINC UROŠEVIČ, Andreja  Svetovalec pedagoginja  

41. ROŠKARIČ DUH, Zdenka  Svetovalec defektologinja 

42. ŠIROVNIK, Blanka II.VIO Svetnik učitelj razrednega pouka 

43. ŠTRUCL, Janja / STANKOVIČ, Saša OPB Mentor poučevanje v oddelku OPB 

44. TRSTENJAK, Zvonko III. VIO Svetovalec predmetni učitelj FIZ 

45. VAJS, Nuša III. VIO Svetovalec predmetni učitelj GUM 

46. VEČEK, Marjan III. VIO Mentor predmetni učitelj FIZ, MAT 

47. VIDOVIČ, Barbara OPB Brez poučevanje v oddelku OPB 

48. VINTER, Lidija II.VIO Svetovalec učitelj razrednega pouka 

49. ZDUNIČ, Lilijana III. VIO Svetovalec predmetni učitelj MAT 

50. ZOBEC, Katja III. VIO Mentor predmetni učitelj TJA 

51. ŽITNIK, Simona I. VIO Mentor učitelj razrednega pouka 

52. ŽURAN, Matjaž  Brez računalnikar, laborant 

 

Tehnično osebje:  

računovodkinja, poslovna sekretarka, 2 hišnika, 2 kuharja, 1 kuharska pomočnica, 1 kuharska 

pomočnica – čistilka, 1 čistilka - kuharica, 6 čistilk. 

 

 PRIIMEK IN IME 
PLAČNI 

RAZRED 

DELOVNO MESTO 

51. ADAMIČ, Sabina 4. Poslovni sekretar 

52. BREZNIK, Valerija 0. Čistilka 

53. EKSELENSKI, Darinka 6. Kuharica 

54. GAJZER, Karmen 0. Čistilka 

55. HARNER, Marija 0. Čistilka 

56. HORVAT, Vojko 6. Hišnik 

57. JUG, Sonja 6. Čistilka 

58. JURTELA, Tomaž 6. Kuhar 

59. KLOBUČAR, Štefica 3. Kuharska pomočnica - čistilka 

60. KOS, Irena 4. Čistilka 

61. KOS, Tomaž 0. Hišnik 

62. KOŽEL, Anita 7. Računovodja 

63. SIMANIĆ, Zoran – javna dela   Informator 

64. RUMEŽ, Ljuba 6. Kuharska pomočnica 

65. TOPLAK, Hilda 5. Čistilka 

66. ZOBEC, Tanja 6. Čistilka + kuharica 

 

Gostujoči učitelji, ki do dopolnjevali učno obvezo, so: 

1. LUM: Albin Lorber, OŠ Hoče; 

2. LOGOPED: Mojca Kolarič, Irena Varžič – Center za sluh in govor Maribor;  

3. MATEMATIKA: Helena Silič Jus, Srednja šola Brežice; 

4. LATINŠČINA: Katjuša Kolar, Zavod Antona Martina Slomška. 
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Ob delu učiteljev pri rednem delu pouka ima vsak učitelj v svojem letnem programu dela določene 

naloge, ki jih opravlja kot neposredno delo z učenci (razredne ure, interesne dejavnosti, športni, 

naravoslovni, kulturni, tehniški dnevi, dopolnilni in dodatni pouk) in drugo delo, vezano na vzgojno-

izobraževalno delo učiteljev v osnovni šoli. 
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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-te 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 

2015/16 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: 

− formativno spremljanje pouka; 

− učne oblike in metode dela (aktivna vloga učencev); 

− BUS; 

− 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)  

 

− formativno spremljanje pouka 
− razvijanje sodobnih oblik in 

metod VIZ-dela 
− izboljšanje kompetence − 

učenje učenja 

− samovrednotenje, določitev 
kriterijev…. 

− 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 
 

 

UČITELJSKI ZBOR 

Učiteljski zbor je svoje delo usklajeval na rednih mesečnih konferencah. Imeli smo 10 konferenc in 

2 oddelčni ter 2 ocenjevalni, na katerih smo obravnavali pedagoško problematiko, novosti, BUS, 

aktivne oblike in metode dela, hospitacije, zakonodajo, aktualne stvari, govorili o delovni obvezi, 

novostih za naslednje leto, o realizaciji Razvojnega načrta šole (2011–2017), 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 Simona Kocbek nas je seznanila, s kakšnim znanjem učenci 

zapuščajo I. VIO. S kakšnimi znanji učenci 6. razredov zapuščajo 2. VIO, nas je podrobno seznanila 
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gospa Katarina Germšek. 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    

Učenci zapuščajo 1. VIO z zadovoljivim temeljnim znanjem. Posamezni  učenci dosegajo višje 

standarde znanja, nekateri še potrebujejo učno pomoč (obiskujejo DOP, imajo izdelan izvirni 

delovni projekt pomoči in individualiziran program). Podrobna analiza teh je bila predstavljena 

bodočim učiteljicam na primopredaji, dne 28. 6. 2016 , 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, zdravstvenimi 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 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 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. 

 

 LUM: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: risanje, slikanje, kiparstvo, 

arhitektura in grafika.  

 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 še imajo 

težave pri prepoznavanju časa – uporaba ure.  

 TJA: učenci dosegajo predpisane  cilje po letnem delovnem načrtu. Ob koncu 3. r. so že 

zapisali in brali preproste besedne zveze.  

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. 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.  
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ZNANJA UČENCEV, KI ZAPUŠČAJO II. VIO 

 

Pri učencih, ki zapuščajo 6. razred, smo vrednotili doseganje zastavljenih ciljev in presojali, ali ta cilj 

dosegajo preverjeno ali nepreverjeno oz. ali določenega cilja niso dosegli. 

 

Večina učencev (preverjeno): primerja, razvršča, utemeljuje, analizira, uporablja različne vire 

podatkov in informacij (od tega največ učbenik), ustno izraža mnenja, dejstva, sodeluje v skupinah, 

da bi lažje dosegali skupne cilje in si prizadevali zanje, uporablja različne informacijske in 

komunikacijske tehnologije (od tega največ računalnik) pri vseh predmetih, analizira in rešuje 

probleme pri 8 predmetih, oblikuje izvlečke pri 6 predmetih, analizira napake pri 7 predmetih, išče 

informacije pri 4 predmetih, uporablja različne vire podatkov in informacij, pisno izraža mnenja, 

dejstva pri 8 predmetih.  

 

Večina učencev (nepreverjeno): oblikuje izvlečke, selekcionira podatke in informacije pri 11 

predmetih, presoja uporabno vrednost podatkov in informacij pri 4 predmetih, učinkovito in na več 

načinov komunicira z različnim občinstvom pri 3 predmetih. 

 

Ugotavljamo, da večina učencev uspešno primerja, razvršča, utemeljuje, analizira, ustno izraža 

mnenje in dela v skupini; dva učenca sta taka, ki teh ciljev nista v celoti dosegla. Zelo močno je 

razvito delo v skupini (sodelovalno učenje), čemur smo skozi šolsko leto dajali velik poudarek. 

Učenci ob koncu 6. razreda dosegajo temeljna znanja. Primanjkljaji se kažejo v selekcioniranem 

branju, iskanju bistvenih podatkov in vrednotenju informacij. Najmanj možnosti so imeli dokazovati 

učinkovito komuniciranje z različnim občinstvom. 

 

V prihodnje bomo pozornost namenjali branju z razumevanjem, selekcioniranju podatkov, določanju 

bistvenih podatkov/informacij, oblikovanju povzetkov ter nadaljevali z oblikami dela v skupinah, pri 

čemer bomo spodbujali pri učencih zavest o soodvisnosti članov skupine.  

 

ANALIZA ZNANJ PO ZAKLJUČENEM 9. RAZREDU OŠ   

1. Struktura učencev 9. razredov  

  9. a  9. b  9. c Skupaj  

Število učencev  20  17 20 57 

Nadarjeni učenci  8 4 5  17 

Učenci s posebnimi potrebami   / 2 2 4 

Učenci z učnimi težavami  1 0 1 2  

  2. Analiza vseživljenjskih znanj ob koncu III. VIO  

Ob koncu 9. razreda smo vrednotili doseganje ciljev vseživljenjskih znanj; ali so cilji doseženi 

preverjeno ali nepreverjeno pri vseh učencih ali pri večini učencev ali pri nekaterih učencih ali niso 

doseženi. Učenci so primerjali, razvrščali, utemeljevali, oblikovali zaključke, analizirali, reševali 

probleme, analizirala napake, iskali podatke in informacije, selekcionirali podatke in informacije, 

presojali uporabno vrednost podatkov in informacij, uporabljali različne vire podatkov in informacij, 

ustno izražali mnenja in dejstva, pisno izražali mnenja in dejstva, učinkovito in na več načinov 

komunicirali z različnim občinstvom, sodelovali v skupinah, da bi lažje dosegli skupne cilje in si 

prizadevali zanje, uporabljali različne informacijske in komunikacijske tehnologije. 
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Primerjala je večina učencev nepreverjeno pri vseh predmetih. Razvrščali so nekateri učenci pri 9 

predmetih in večina pri 3 predmetih. Utemeljevali so nekateri učenci pri 8 predmetih in večina pri 4 

predmetih. Zaključke so oblikovali vsi učenci pri 3 predmetih, večina učencev 4 predmetih in nekateri 

učenci pri 5 predmetih. Analizirala je večina učencev pri 2 predmetih, nekateri učenci preverjeno pri  

5 predmetih in nekateri nepreverjeno pri 5 predmetih. Probleme so reševali vsi učenci preverjeno pri 

1 predmetu, vsi učenci nepreverjeno pri 3 predmetih, večina učencev nepreverjeno 5 predmetih in 

nekateri 3 predmetih. Napake je analizirala večina učencev preverjeno pri 5 predmetih in nekateri 

učenci pri 7 predmetih. Večina učencev je iskala podatke in informacije pri vseh predmetih. Nekateri 

učenci so selekcionirali podatke in informacije preverjeno pri 5 predmetih  in  nekateri učenci 

nepreverjeno pri 7 predmetih. Uporabno vrednost podatkov in informacij je presojala večina učencev 

pri 9 predmetih, nekateri pri 3 predmetih. Različne vire podatkov in informacij je večina učencev 

uporabljala pri 10 predmetih in nekateri pri 2 predmetih in sicer največ učbenik, nato elektronske 

podatkovne zbirke, enciklopedije in priročnike. Ustno izražali mnenja, dejstva so vsi učenci pri 1 

predmetu, večina učencev nepreverjeno pri 4 predmetih in nekateri učenci pri 7 predmetih. Pisno 

izražali mnenja, dejstva so nekateri učenci pri 6 predmetih, večina učencev nepreverjeno pri 6 

predmetih. Učinkovito in na več načinov komunicirali z različnim občinstvom, nekateri učenci 

preverjeno pri 5 predmetih in nekateri učenci pri ostalih predmetih. Sodelovali v skupinah, da bi lažje 

dosegli skupne cilje in si prizadevali zanje, nekateri učenci pri 8 predmetih, vsi pri 2 predmetih in 

večina preverjeno pri 2 predmetih. Uporabljali različne informacijske in komunikacijske tehnologije 

je večina učencev pri 9 predmetih in nekateri pri 3 predmetih, največkrat interaktivno tablo in 

računalnik. 

Najmanj so učenci učinkovito komunicirali z različnim občinstvom.  

 

Skupna ocena je, da generacija 2007–2016 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, in sicer 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 2015/2016 sestal štirikrat, posamezne uskladitve 

pa so potekale celo šolsko leto. Delo je potekalo usklajeno z načrtovanim letnim programom dela 

strokovnega aktiva šolske svetovalne službe za šolsko leto 2015/2016.  

Aktiv šolske svetovalne službe smo v šolskem letu 2015/2016 sestavljale: Vesna Jelen Godunc 

(pedagoginja), Živa Krajnc (pedagoginja), Zdenka Roškarič Duh (defektologinja), Katarina Germšek 

(pedagoginja) in Andreja Rinc Urošević (pedagoginja). Članice strokovnega aktiva smo vse šolsko 
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leto sodelovale z učitelji, učenci in starši, z zunanjimi ustanovami, izvajale in 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; 

− Teden vseživljenjskega učenja 2016; 

− Igraj se z mano; 

− Z znanjem proti odvisnosti; 

− Tržnica poklicev; 

− Akcija Pokloni zvezek. 

V šolskem letu 2015/2016 smo izvajali vrstniško mediacijo, pri kateri so učenci s pomočjo 

mediatorjev reševali medsebojna nesoglasja in konflikte. Izvajali smo tudi interesno dejavnost 

vrstniška mediacija, v katero so bili vključeni učenci od 7. do 9. razreda. 

 

PROGRAMI ZA NADARJENE UČENCE 

 

 Kreativne delavnice (5. in 6. r.); 

 tehnična delavnica (6.–9.r.); 

 literarne delavnice (sodelovanje na literarnih natečajih, 7.–9.r.); 

 tridnevni tabor v Domu Škorpijon (6.‒9. r.); 

 udeležba na Festivalu prostovoljstva (6.r.); 

 udeležba na festivalu Igraj se z mano (5. r.); 

 nagradna ekskurzija v Tehnični muzej Bistra, ogled Cankarjeve spominske hiše na Vrhniki 

(7.–9.r.); 

 bralna noč v sodelovanju z OŠ Dušana Flisa Hoče (5.–7. r.); 

 ogled predstave Alica v Čudežni deželi v angleškem jeziku (8.–9.r.); 

 ogled razstave o Ani Frank na OŠ Franceta Prešerna (7.–9.r.); 

 bralnica: starejši učenci berejo mlajšim (7., 8., 9. r.); 

 sodelovanje pri pripravi in vodenju šolskih proslavi in prireditev.  

 

RODITELJSKI SESTANKI 

 

V šolskem letu 2015/16 so bili organizirani trije roditeljski sestanki: 

 1. roditeljski sestanek: september 2015; 

 2. roditeljski sestanek: januar 2016 za 9. r., februar 2016 od 1. do 8. r.; 

 3. roditeljski sestanek: maj 2016 za 9. razred, junij 2016 od 1. do 8. razreda. 

Organizirali smo tudi : 

- roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev: 21. 6. 2016; 

- dva starševska večera:  - Jani Prgić – Tanka črta odgovornosti  – 5. 11. 2016; 

                                                  - dr. Vilijem Ščuka  – O vzgoji – 9. 3. 2016. 
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VPIS PRVOŠOLCEV 

 

Vpis v 1. razred je potekal od 2. 2. 2016 do 4. 2. 2016. V 1. razred je v šolskem letu 2015/16 

vpisanih 65 učencev. 51 učencev je vpisanih v matično šolo Miklavž na Dravskem polju in 14 

učencev v podružnično šolo Dobrovce.  

1. a ‒ 14 učencev 

1. b ‒ 25 učencev 

1. c ‒ 26 učencev 

 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

V šolskem letu 2015/2016 je bilo v Osnovno šolo Miklavž na Dravskem polju v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 24 učencev, od tega je 

19 učencev obiskovalo matično šolo in 5 učencev podružnično šolo.  

Odločbo o usmeritvi so v tem šolskem letu prejeli A. M. 1. c,  N. K. 4. b in T. K. 6. b. Dodatna 

strokovna pomoč in prilagoditve so se izvajale v skladu z odločbami o usmeritvi. Postopek za 

usmerjanje smo podali v sodelovanju s starši za 7 učencev. Pri Z. K. 5. c je bil postopek usmerjanja 

ustavljen. 

 

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Izvirne delovne projekte pomoči (IDPP) ima v šolskem letu 2015/2016 40 učencev, od tega 36 

učencev z matične in 4 učenci s podružnične šole. 

 

UČENCI ROMI 

Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 13 učencev Romov. Vsi učenci Romi so bili vključeni 

v vsaj eno obliko učne pomoči na šoli. Zaradi zahtevne družinske situacije in prešolanja smo 

sodelovali tudi s CSD Maribor. 

 

POSEBNOSTI V ŠOLSKEM LETU 

 

Članice aktiva šolske svetovalne službe smo se ob koncu šolskega leta 2015/2016 pogovorile o 

učencih, ki so jih razredniki izpostavili na oddelčnih ali redovalnih konferencah. Nekaj učencev z 

izrazitejšimi učnimi težavami bomo vključili v individualno in skupinsko obliko pomoči, nekaj jih 

bomo v sodelovanju s starši napotili na preglede v zunanje institucije. 

V šolskem letu 2015/2016 je bilo na našo šolo prešolanih 11 učencev, od tega 5 učencev tujcev. Iz 

naše šole se je na druge šole prešolalo 9 učencev. 2 učenca, ki obiskujeta našo šolo, sta vključena v 

Mladinski dom, 1 učenec od decembra 2015 živi z materjo v materinskem domu. 
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NARAVOSLOVNI AKTIV 

 

Člani strokovnega aktiva naravoslovja smo pregledali načrt dela za šolsko leto 2015/16, ki smo ga 

pripravili na 1. strokovnem aktivu ob začetku šolskega leta, ugotovili smo naslednje: 

− planirali smo štiri sestanke aktiva in jih tudi realizirali; 

− vse dejavnosti ob pouku so bile realizirane 100 %; 

− dejavnosti ob pouku smo načrtovali po vertikali, s predstavnicami 1. in 2. vzgojno- 

izobraževalnega obdobja; 

− organizirali smo šolska tekmovanja, z učenci pa smo tudi sodelovali na regijskih in državnih 

tekmovanjih; 

− v svoje delo smo vključevali sodobne oblike dela; 

− učitelji smo se udeleževali izobraževanj in študijskih skupin; 

− sodelovali smo v projektih in natečajih. 

Z delom aktiva smo vsi člani zadovoljni. 

 

POROČILO DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 

 

V družboslovnem aktivu sodelujemo učiteljice: Ines Pečnik, vodja aktiva, Marija Petko, Zora Kirbiš 

(bolniška), Edita Grašič, Simona Kocbek, Darja Majhenič, Leonida Gavez Šerbinek, Dolora Klasinc 

in Irena Rajbar.  

Člani aktiva smo pregledali plan dela za šolsko leto 2015/16, ki smo ga pripravili ob pričetku šolskega 

leta in pri tem ugotovili sledeče: srečali smo se štirikrat, tako kot smo planirali, organizirali smo 

šolska tekmovanja v znanju zgodovine in geografije ter sodelovali na regijskih in državnih 

tekmovanjih pri omenjenih predmetih. Učence smo spodbujali k sodelovanju na projektih in natečajih 

ter jih pripravljali na tekmovanja. Spodbujali smo razvoj bralne pismenosti, v svoje delo smo aktivno 

vključevali sodobne metode in oblike dela. Učenci 7., 8. in 9. razreda so pri geografiji in zgodovini 

uporabljali nove učbenike, potrdili pa smo menjavo učbenikov za oba predmeta tudi v 6. razredu za 

naslednje šolsko leto. V tem šolskem letu smo se udeležili izobraževanj, seminarjev formativnega 

spremljanja in študijskih skupin. Usklajevali smo kriterije za ustno in pisno ocenjevanje znanja. Učni 

načrt smo uspešno vpeljali v svoje delo in sodelovali pri medpredmetnem povezovanju na vseh VIO. 

Določili smo novo vodjo aktiva za šolsko leto 2016/17 – Leonido Gavez Šerbinek. 

  

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA ZA ŠPORT 

 

V šolskem letu 2015/16 smo bili člani strokovnega aktiva ŠPO: 

− Miro KALEZIČ, vodja aktiva,     

− Rok OZMEC, 

− Irena KOS,  

− Ana OTIČ (predstavnica I. VIO), 

− Tatjana LASBAHER (predstavnica II. VIO),  

− Alenka PRIMEC/Dušanka BRUMEN (predstavnica podružnične šole Dobrovce), 

− Vesna VEIT/Andreja KOLANDER po vrnitvi iz porodniške. 

 

Sestali smo se 3-krat: prvič v avgustu 2015 , drugič  v aprilu 2016 in tretjič v juniju 2016.   
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Teme, ki smo jih obravnavali: 

− LDN aktiva ŠPO (načrtovanje, ocenjevanje, prostorska razporeditev …); 

− testiranje za športno-vzgojni karton; 

− šolska športna tekmovanja; 

− izbirni predmeti; 

− interesne dejavnosti; 

− dodatne ure ŠPO; 

− Pravilnik o vzgojnih ukrepih; 

− materialne potrebe. 

Podrobnosti aktualne tematike so v zapisnikih strokovnega aktiva za ŠPO za šolsko leto 2015/16. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA SLOVENISTOV 
 

V šolskem letu 2015/16 smo aktiv slovenistov sestavljale Milena Kočevar, Marija Kolarič,  Katarina 

Germšek, Metka Lovišček (knjižničarka), Ana Otič, Darja Nerat, Janja Draškovič in Nina Adam. 

Aktiv učiteljic se je sestal trikrat v šolskem letu 2015/16. Tim učiteljic slovenščine je imel več  

sprotnih supervizij in pogovorov, na katerih smo sproti usklajevale in načrtovale delo pri pouku. Tim 

učiteljic slovenščine je načrtoval, pripravljal in poenotil datume in pisne naloge za učence od 6. do 9. 

razreda za preverjanje in ocenjevanje znanja. Aktivnosti slovenistov so bile usmerjene k 

uresničevanju zastavljenih ciljev v LDN-ju. Izmenjavale smo izkušnje o sodobnih strategijah in 

metodah poučevanja in učenja, ki jih izvajamo pri urah rednega pouka. Evalvirale smo izvedbo 

kulturnih dni in hospitacij. V letošnjem letu smo vključeni v Razvojno nalogo Formativno 

spremljanje/preverjanje, v okviru katere sta bila izvedena dva vzorčna nastopa pri učiteljici Katarini 

Germšek. Tretje leto zapored smo bili vključeni v projekt Dvig ravni znanja in bralne pismenosti, v 

okviru katerega smo se udeleževali hospitacij na drugih šolah in gostili druge učitelji pri našem 

pouku. Realizirale smo tudi organizacijo prireditev in proslav ter se redno udeleževale strokovnih 

izobraževanj. Po opravljenem NPZ smo naredile analizo dosežkov učencev pri NPZ in prišle do 

ugotovitev, da bomo v šolskem letu 2016/2017 večjo pozornost namenili: samostojnemu tvorjenju 

besedil/odgovorov po prebranih umetnostnih in neumetnostnih besedilih, jezikovni in pravopisni 

pravilnosti v lastnih zapisih (po vertikali), kritičnemu sprejemanju besedil, razlagi prenesenih 

pomenov v umetnostnih besedilih. 

 

ANALIZA DELA STROKOVNEGA AKTIVA 1. VIO 

 

V šolskem letu 2015/16 smo se članice aktiva sestale pet krat, od tega je bil en aktiv izreden. Udeležba 

na sestankih je bila v redu, saj so se vse članice tima sestankov redno udeležile (opravičeno odsotne 

so bile le zaradi bolniškega staleža). Manjše zadeve smo reševale sproti, z dogovarjanjem preko 

računalnika ali krajšem usklajevanju mnenj pred začetkom pouka. Plan dela, ki smo si ga zastavile v 

avgustu 2015, smo realizirale. Poudarek je bil na spremljanju dela pri uvajanju bralno učnih strategij, 

ki pa jih v 1. VIO, sicer z malo drugačnimi poimenovanji in vsebinsko prilagojeno mlajšim učencem, 

ki se šele učijo tehnike branja, uvajamo že od začetka devetletke. Prednostna naloga nam je bilo tudi 

formativno spremljanje pouka. Prav tako smo sproti spremljale uvajanje neobveznega izbirnega 

predmeta iz tujega jezika ANG v 1. VIO (v 1. r.). Večkrat smo izmenjale tudi mnenja in izkušnje pri 

delu z učenci s posebnimi potrebami, predvsem o problematiki preverjanja in ocenjevanja ter 

usklajevanja prilagoditev, ki jih imajo ti učenci, s cilji v veljavnem učnem načrtu za OŠ. 

V tem šolskem letu smo realizirale še 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 tudi v tem šolskem letu, da pri učencih dvignemo raven bralne 

pismenosti, torej da pri pouku uporabljamo različne bralno-učne strategije; 
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− prednostna naloga je bilo tudi formativno spremljanje pouka; 

− 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; 

− sodelovale smo v okviru preventivnih dejavnosti z zunanjimi sodelavci (PU, PGD Miklavž, 

zobna preventiva); 

− aktivno smo sodelovale tudi v šolskih projektih (Ekošola, Zdrava šola, Erazmus+) 

− učiteljice bodočih prvošolcev za šol. l. 2016/17 so se ob 1. 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; 

− v mesecu juniju so učiteljice 3. razredov pripravile poročilo o realizaciji vsebinskih in 

vseživljenjskih znanj. 

Ob koncu dela smo pregledale učne načrte po oddelkih in vnesle spremembe za novo šolsko leto. 

Evalvirale smo vsebine in cilje dejavnosti ob pouku in naredile plan dela za novo šolsko leto 2016/17. 

Pregledale smo vključenost v različna šolska tekmovanja in natečaje ter naredile načrt teh aktivnosti 

za novo šolsko leto. 

  

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA 2. VIO 

 

Aktiv 2. VIO sestavljamo učiteljice Darja Nerat, Tatjana Lasbaher, Darja Majhenič, Lidija Vinter, 

Irena Kos in Blanka Širovnik, vodja. 

V aktivu sodelujejo učiteljice, ki poučujejo glasbo in angleščino. Občasno pedagoginja in izvajalci 

dodatne strokovne pomoči, kadar je to potrebno. 

Delo poteka skladno z načrtovanim letnim programom dela aktiva 2. VIO in z LDN šole. 

Aktiv se je sestal štirikrat v šolskem letu, aktualne uskladitve so potekale vse šolsko leto znotraj 

aktiva in po timih za 4. in 5. razrede. 

Pomembne dejavnosti učiteljic in učencev: 

− usklajevanje didaktičnih in vsebinskih prenov po vertikali; 

− usklajevanje kriterijev ocenjevanja; 

− priprava in obiski hospitacijskih nastopov s poudarkom na BUS in formativnem 

spremljanju; 

− uporaba metod CORT1 pri krožku za razmišljanje; 

− spodbujanje razvoja kritičnega in ustvarjalnega mišljenja učencev; 

− sodelovanje na otroški varnostni olimpijadi; 

− aktivno sodelovanje v  mednarodnem projektu Erazmus+; 

− sodelovanje s Policijsko postajo s projektom Policist Leon svetuje; 

− analiza dela v 4. in 5. razredu z vidika didaktične prenove, ki ohranja močna področja 

učencev v izobraževanju; 

− aktivno vključevanje v raziskavo TIMSS – naravoslovje; 

− aktivno vključevanje v raziskavo PIRLS – bralna pismenost; 

− kritično presojanje učbenikov in DZ z vidika menjave neveljavnih izdaj za učence 4. in 5. 

razredov; 

− priprava učencev na tekmovanja: logika, Kresnička, Cankarjevo tekmovanje, Evropski 

matematični kenguru, razvedrilna matematika; 
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− nastopanje na prireditvah v občini Miklavž za DU Skoke, DU Dobrovce, DU Dravski Dvor, 

TD Miklavž, RK Skoke, RK Dobrovce ob krajevnih praznikih; aktivno sodelovanje na 

otvoritvi razstave ročnih del in fotografij ter na otvoritvi razstave društva Glog; 

− pripravljanje stojnice v kulturnem domu Dravski Dvor v sklopu razstave zelišč društva 

Glog; 

− aktivna udeležba na prireditvi Pozdrav jeseni Turističnega društva Miklavž; 

− priprava stojnice in aktivnosti na demonstracijskem odru in v kuhinji na sejmu Altermed v 

Celju; 

− priprava zaključnega programa za starše. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA JEZIKOSLOVJA 

 

V aktiv jezikoslovja so  vključene učiteljice angleškega jezika, učiteljica nemškega jezika ter učiteljici 

RP s certifikatom za zgodnje učenje TJA. Povezane smo vertikali in redno sodelujemo.  

V letošnjem šolskem letu smo se učiteljice večkrat sestale na aktivih, se sprotno dogovarjale vsak 

teden, usklajevale delo v timu in reševale tekoče probleme.  

 

PREGLED DELA: 

− v avgustu smo naredile letne delovne načrte; 

− september – načrt testov, uskladitev kriterijev, ki smo jih tekom leta tudi včasih popravile; 

− naročilo nove literature; 

− izvedba tekmovanj v 8. in 9. razredu na šolski in državni ravni; 

− izvedba bralne značke od 4. do 8. razreda in podelitev priznanj ob koncu leta; 

− urejanje učilnic, predvsem matične angleške; 

− priprava na nacionalno preverjanje znanja; 

− popravljanje nacionalnih preizkusov za 6. razred; 

− poročanje o poteku zgodnjega poučevanja angleščine (Špela Mesarič); 

− izobraževanje v organizaciji ZRSŠ, enota Maribor na temo bralne pismenosti in delo z 

nadarjenimi, opisno ocenjevanje v 1. VIO; 

− English Student Theatre (predstava II. Gimnazije Alica v čudežni deželi); 

− analiza nacionalnega preizkusa; 

− vpogled v NPZ za učence in analiza; 

− evalvacija dela za tekoče leto in načrtovanje za novo šolsko leto 2015/16; 

− aktivno sodelovanje v projektu Erazmus+; 

− predstavitev učbenikov nove serije Super Minds; 

− vključevanje starejših učencev v pouk TJA na 1. VIO; 

− hospitacije na 1. VIO.  

Poročilo o delu v projektu uvajanja drugega tujega jezika in tečaja nemškega jezika je bilo podano 

na zadnjem strokovnem aktivu jezikoslovja. 

Določile smo novo vodjo aktiva za leto 2016/17 – Katjo Zobec. 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA MATEMATIKE  

 
Člani strokovnega aktiva matematike:  

 VIO – Simona Žitnik, 

 VIO - Blanka Širovnik, 

 VIO - Lilijana Zdinič, Nevenka Gselman, Marjan Veček, Helena Jus Silič,  

Podružnica Dobrovce: Jerneja Malec . 

 

V šolskem letu 2015/2016 smo se člani strokovnega aktiva matematike na sestankih sestali štirikrat 

in obravnavali aktualne zadeve.     
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Na 1. sestanku smo sprejeli letni delovni načrt aktiva, v katerem smo si zastavili cilje in naloge, od 

katerih smo jih vse skozi šolsko leto realizirali:  

 spremljanje pouka matematike med sodelavci (hospitacije kolegom/-icam); 

 pisno ocenjevanje znanja pri matematiki; 

 vključevanje aktivnih oblik pouka pri matematiki; 

 realizacija sklepov, ki smo jih sprejeli ob analizi NPZ v lanskem šolskem letu; 

 izvedba tekmovanj in priprava na tekmovanja; 

 načrt srečanj aktiva matematikov; 

 spremljanje aktualnih novosti in sprememb povezanih s poukom matematike; 

 posebna skrb bo namenjena nadarjenim učencem na področju matematike pri pouku 

matematike; 

 vzorci in zaporedja; 

 učbeniki in delovni zvezki. 

 

Na 2. sestanku smo obravnavali naslednje cilje in naloge: 

 pisno ocenjevanje znanja pri pouku matematike-ciljno naravnane naloge vseh 

taksonomskih stopenj; 

 vpeljevanje nalog z vzorci in zaporedji-številskimi in geometrijskimi; 

 količine in merske enote; 

 tekmovanja – novosti. 

Na 3. sestanku  smo pripravili seznam izbranih delovnih zvezkov za pouk matematike v šolskem letu 

2016/17 in ga posredovali šolski knjižničarki in ravnateljici šole. Dodali smo še potrebe po učnih 

gradivih za učitelje.  

Na zadnjem sestanku aktiva matematike smo obravnavali uresničitev programa in dosežke na NPZ. 

  

POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA LIKOVNE UMETNOSTI 

 
V šolskem letu 2015/16 smo bili člani strokovnega aktiva LUM: 

− Ksenija DETIČEK (predstavnica I. VIO);   

− Jerneja MALEC, Leja MILJANČIĆ (predstavnici I. VIO podružnične šole Dobrovce); 
− Zorka KIRBIŠ, Vesna KRAMBERGER in Marija PETKO (2. učiteljice v 1. razredu ter predstavnice 

oddelkov v podaljšanem bivanju); 
−  Darja MAJHENIČ (predstavnica II. VIO); 
− Albin LORBER (predstavnik III. VIO – vodja aktiva).  

 
Sestali smo se trikrat (26. 8. 2015; 21. 4. 2016; 30. 6. 2016). 
Učitelji smo bili povezani po vertikali in horizontali. 

 

V strokovnem likovnem aktivu smo učitelji:  

− načrtovali in evalvirali cilje po vertikalni in horizontalni povezavi;  

− pogovarjali smo se, kako uvesti sodobne didaktične pristope in primere dobre prakse v naš 

pouk;  

− vključevali smo sodobne medije v pouk likovne vzgoje; 

− razpravljali o materialnih pogojih za likovno ustvarjanje; 

− oblikovali merila in kriterije za ocenjevanje likovnih del. 
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POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA GLASBENE UMETNOSTI 

 

Strokovni aktiv glasbene umetnosti smo sestavljale: 

Vodja aktiva: Ksenija Detiček; 

Člani: 

− 1. VIO: Vesna Kramberger in Simona Žitnik; 

− 2. VIO: Darja Nerat, Irena Kos; 

− 3. VIO: Nuša Vajs. 

Članice strokovnega aktiva smo se v šolskem letu 2015/16 sestale štirikrat, 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. 

Na sestanku aktiva v mesecu aprilu smo odločile, da delovnih zvezkov v šolskem letu 2016/17 

učenci ne bodo več uporabljali. Izjema so učenci drugih in tretjih razredov, ki bodo v prihodnjem 

šolskem letu uporabljali komplet samostojnih delovnih zvezkov Lili in Bine založbe Rokus. V 

sklopu tega kompleta je tudi samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost. 

V mesecu juniju smo opravile evalvacijo dela. V naslednjem šolskem letu bo vodja glasbenega aktiva 

ga. Nuša Vajs. Vse načrtovane cilje smo realizirale. 

Na srečanjih strokovnega aktiva vsako leto: 

− določimo učbenike in delovne zvezke; 

− se seznanimo s kriteriji ocenjevanja na posameznem VIO; 

− načrtujemo izobraževanja za strokovno izpopolnjevanje učiteljic; 

− načrtujemo delo za tekoče in naslednje šolsko leto; 

− v svoje delo vključujemo sodobne oblike dela; 

− 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 

Strokovni aktiv podaljšanega bivanja smo sestavljale: Janja Štrucl/Saša Stanković, Zorka Kirbiš/Nina 

Verdnik, Barbara Vidovič, Karina Ladinek, Marija Petko, Vesna Kramberger, Dolora Klasinc, 

Milena Bambič, Dušanka Brumen in Ana Koritnik. Med šolskim letom smo se v strokovnem aktivu 

podaljšanega bivanja sestali štirikrat, kot smo načrtovali v LDN.  Na sestankih strokovnega aktiva 

podaljšanega bivanja smo oblikovali oddelke, se ukvarjali z organizacijo vzgojno-izobraževalnega 

procesa v PB, organizacijo kosila in novih dejavnosti, ki so se odvijale v času usmerjenega prostega 

časa in sprostitvene dejavnosti (sprostitvene dejavnosti, pravljične urice, dramski krožek, mali 

instrumenti in mi, igramo šah, družabne in socialne igre). Oblikovali smo različne skupne dejavnosti 

in reševali tekočo problematiko, načrtovali smo delo za tekoče in naslednje šolsko leto. Udeleževali 

smo se izobraževanj v okviru študijskih skupin in izobraževanj učiteljskega zbora šole. Izvajali smo 

mesečne delavnice in v okviru teh pripravili štiri velike razstave za starše in učence (novoletna, 

pomladna, šport špas in ob zaključku šolskega leta). O delavnicah so bili starši in učenci obveščeni 

preko vabil. Delavnice so bile predstavljene na spletu šole v obliki prispevkov. Uspešno smo skupaj 
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z  »Mladimi planinci« izvedli pohod na športno letališče Skoke. Sodelovali smo v šolskih projektih 

(Eko šola, Zdrava šola, Ptice miru, Miklavževanje, Erasmus +)  in natečajih (Igraj se z mano, Nivea, 

Velike stvaritve malih mojstrov, Sinapsa, Naravne in druge nesreče-delujmo preventivno). Z 

likovnimi izdelki smo sodelovali na Altermed sejmu v Celju. 
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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. 

29. 9. 2015 – organizacija starševskega srečanja za starše otrok vrtca in 1. VIO na temo O vzgoji 

otrok, ki ga je vodil Marko Juhant. 

12. 1. 2016 – vpisni postopek za starše in učence 9. razredov – pedagoginja Vesna Jelen Godunc. 

5. 11. 2015 - organizacija 1. starševskega večera z naslovom Tanka črta odgovornosti, ki ga je vodil 

mag. Jani Prgić. 

9. 3. 2016 – organizacija 2. starševskega večera na temo O vzgoji otrok in mladostnikov, ki ga je 

vodil dr. Vilijem Ščuka. 

21. 6. 2016 – organizacija 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 89,71 % 1. a 17 72,94 % 

1. b 22 92,4 % 1. b 22 71,2 % 

1. c 19 92,98 % 1.c 19 71,93 % 

2. a 15 95 % 2. a 15 92 % 

2. b 22 92% 2.b 22 55,5 % 

2. c 25 96 % 2. c 25 73,6 % 

3. a 17 94,1 % 3. a 17 75,4 % 

3. b 20 85,83 % 3. b 20 69,83 % 

3. c 17 91,2 % 3. c 17 76,3 % 

4. a 15 91,1 % 4. a 15 87,8 % 

4. b 22 90 % 4. b 22 62 % 

4. c 24 94,4 % 4. c 24 86,3 % 

5. a 24  91,67 % 5. a 24 89,2 % 

5. b 21 79,76 % 5. b 21 69,04 % 

5. c 22 81,8  % 5. c 22 92,4 % 
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RODITELJSKI 

SESTANKI 

GOVORILNE 

URE 

Raz. št. uč. Skupaj Raz. št. uč. Skupaj 

6. a 20 95 % 6. a 20 46,5 % 

6. b 21 75 % 6. b 21 54 % 

6. c 19 77 % 6. c 19 49 % 

7. a 20 90 % 7. a 20 55% 

7. b 19 87 % 7. b 19 54 % 

7. c 20 80 % 7. c 20 65 % 

8. a 20 55 % 8. a 20 45 % 

8. b 20 68 % 8. b 20 37 % 

8. c 20 61,6 % 8. c 20 53,3 % 

9. a 20 73 % 9. a 20 33 % 

9. b 17 76,64 % 9. b 17 50 % 

9.c 20 70 % 9.c 20 55 % 

Skupaj 540 83,9 % Skupaj 540 63,7 % 

 

Iz tabel je razvidno, da je obisk na roditeljskih sestankih zelo dober, obisk na govorilnih urah pa je v 

primerjavi s preteklimi leti upadel, zato bomo v bodoče ponovno pozvali starše, da se redno 

udeležujejo pogovornih ur, saj je sodelovanje starši-šola zelo pomembno. 

 

Sodelovanje s starši je potekalo tudi preko Sveta staršev in Sveta zavoda. 
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POROČILO O DELU SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

Svet staršev OŠ Miklavž na Dr. polju se je v šolskem letu 2015/2016 sestal na petih rednih sejah, 

katere so bile sklicane na pobudo ravnateljice ali predsednice sveta staršev. Na vseh sejah je bila 

prisotnost članov zadostna, da je bil Svet staršev vedno sklepčen. 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 2014/2015; 

 potrditev poročila o izobraževanju v šolskem letu 2014/2015; 

 seznanitev in potrditev cen šolske prehrane v šolskem letu 2015/2016; 

 podaja soglasja k predlogu ravnateljice zavoda o izvajanju nadstandardnih oblik dela šole za 

šolsko leto 2015/2016; 

 seznanitev z osnutkom letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2015/2016; 

 seznanitev s planom izobraževanja za delavce šole za šolsko leto 2015/2016; 

 seznanitev z letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2015/2016; 

 potrditev samoevalvacijskega poročila šole za leto 2015; 

 seznanitev s Programom dela, kadrovskim in poslovno finančnim načrtoma šole za leto 

2016; 

 seznanitev s poročilom o zaključku 1. ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2015/2016; 

 potrditev seznama delovnih zvezkov in skupne nabavne cene delovnih zvezkov za posamezni 

razred za šolsko leto 2016/2017; 

 seznanitev s podano realizacijo dela in predvidenim planom do konca šolskega leta 

2015/2016; 

 seznanitev z novostmi v šolskem letu 2016/2017. 

Zaradi dobro pripravljenih in predstavljenih navedenih osnutkov in poročil ter glede na dobro 

odzivnost ravnateljice na vse pobude staršev so seje potekale v duhu sodelovanja. Vsi navedeni 

dokumenti so 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. Vabljeni predstavniki šole so se sej redno udeleževali, zato se 

je večina vprašanj razjasnilo neposredno na sejah samih. 

Svet staršev si bo tudi v naslednjem letu prizadeval za dobro medsebojno sodelovanje predstavnikov 

staršev z učitelji. 

 

Pesnik je vrtnar besed. Pesnik sadi in neguje besede. Besede zrastejo v pesmi. Odrasli poslušajo 

besede, ne da bi jih slišali. Pesnik pa je človek, ki ima posluh za besede. 

… 

Otroci pa so drugačni. Otroci se z besedami igrajo. Igra popravi pokvarjene besede. Igra s starih 

besed postrga rjo in jim povrne mladostni lesk. Igra porodi nove, nezaslišane, nezaslišano lepe 

besede. 

Boris A. Novak 

      

Predsednica Sveta staršev OŠ Miklavž na dr. polju: 

Rosvita Ferčal, univ. dipl. prav. 
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POROČILO O DELU SVETA ZAVODA 

 OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 

V šolskem letu 2015/2016 se je svet zavoda sestal na petih rednih sejah. Opravljeni sta bili dve 

korespondenčni seji. 

 

1. seja – 30. 9. 2015: 

 

- razrešen je bil stari Svet zavoda. Potrjena je bila sestava novega Sveta zavoda za mandatno 

dobo štirih let. 

Svet zavoda sestavljajo predstavniki občine Miklavž na Dravskem polju: Simona Koser 

Šavora, Iztok Peterin, Sandi Staklenac. 

Predstavniki staršev: Katja Grabrovec, Simon Gračner, Robert Šprem. 

Predstavniki delavcev zavoda: Marjetka Breznik, Petra Grabrovec, Darja Nerat, Maruša 

Penič in Blanka Širovnik; 

- izvoljena je bila predsednica Sveta zavoda, to je Blanka Širovnik; 

- izvoljen je bil namestnik predsednice, to je Sandi Staklenac; 

- soglasno je bilo potrjeno zaključno poročilo vrtca in šole za šolsko  leto 2014/2015; 

- soglasno je bilo potrjeno poročilo realizacije izobraževanja v vrtcu in šoli za 2014/2015; 

- potrjen je bil osnutek LDN vrtca in šole za šolsko leto 2015/2016; 

- potrjene so bile cene šolske prehrane za šolsko leto 2015/2016; 

- potrjen je bil načrt strokovnega izobraževanja za delavce šole in vrtca za 2015/2016; 

- potrjen je bil predlog odpisa učbenikov za leto 2014/2015 v skupnem znesku 18.263,11€; 

- potrjena je bila cena 0,70 € kot strošek pošiljanja položnic; 

- na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru je bil potrjen odpis terjatev zoper dolžnico 

Ž. V. C. (vrtec) v znesku 203,90 €; 

- potrjeno je bilo soglasje Sveta zavoda k vsem razpisom za delovna mesta v zavodu, ki so 

zakonsko urejena. 

 

2. seja – 21. 12. 2015: 

 

- člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s poročilom o opravljenem delu v vrtcu in v šoli od 

septembra do decembra 2015; 

- potrjena je bila dopolnitev LDN za šolsko leto 2015/2016 z izvedbo interdisciplinarnega dne 

za učence 7.a razreda; 

- potrjen je bil predlog, da lahko ravnateljica po posvetu s svetovalno delavko odobri staršem 

obročno odplačevanje dolga, ki še ni v izvršbi za šolo in vrtec; 

- potrjen je bil predlog, da se ostanki sredstev 710,54 € iz postavke plačila spremljevalcev 

prenesejo na postavko izobraževanje. 

 

3. seja – 29. 2. 2016: 

 

- potrjeno je bilo letno poročilo šole in vrtca za leto 2015; 

- potrjen je bil predlog, da presežek prihodkov nad odhodki šole iz preteklih let in poslovnega 

leta 2015 v vrednosti 2201,76 € in presežek prihodkov nad odhodki vrtca iz preteklih let v 

vrednosti 8141,08 € ostane nerazporejen; 

- potrjeno je bilo samoevalvacijsko poročilo šole in vrtca  za leto 2015; 

- potrjen je bil Program dela, kadrovski in finančni načrt šole in vrtca za leto 2016; 

- potrjen je bil inventurni elaborat zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju na dan 31. 12. 

2015; 

- potrjen je bil predlog kriterijev za vpis v vrtec za šolsko leto 2016/2017; 

- potrjena je bila ocena dela ravnateljice zavoda za leto 2015; 
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- potrjen je bil predlog za odpis terjatev vrtca v višini 31,63 €; 

- potrjen je bil predlog za odpis terjatev za oskrbnine za C.S. v višini 523,31 €. 

 

4. seja –  23. 5. 2016: 

 

- potrjena je bila seznanitev s seznamom delovnih zvezkov in skupno nabavno ceno le-teh za 

posamezni razred za šolsko leto 2016/2017; 

- potrjena je bila pritožbena komisija za mandat od 24. 5. 2016 do 23. 5. 2020; 

- potrjeni so bili člani upravnega odbora šolskega sklada: Zupan Maja, Rojko Katja, Gutman 

Marjana in Stojič Aljoša, Majhenič Darja, Gselman Nevenka in Gavez Šerbinek Leonida za 

mandat od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. 

 

5. seja – 21. 6. 2016: 

 

- člani sveta zavoda so bili seznanjeni z realizacijo dela v tekočem šolskem letu; 

- z analizo rezultatov NPZ; 

- s trenutnim stanjem glede prenosa osnovnih sredstev v upravljanje iz občine na šolo; 

- s trenutnim stanjem vpisa otrok v vrtec, koliko otrok je na čakalni listi. 

 

 

S prvo korespondenčno sejo po elektronski pošti dne 18. 2. 2016 je bil potrjen predlog za odpis 

osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 

Z drugo korespondenčno sejo po elektronski pošti med 30. 6. 2016 in 5. 7. 2016 je bil potrjen 

zapisnik 5. redne seje. 
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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 Turistično društvo 

Miklavž. Sodelujemo tudi s Planinskim društvom Miklavž, NK Miklavž, DPM in z vsemi, ki si želijo 

skupnega sodelovanja. V šolskem letu 2014/15 smo ponovno izvedli druženje in gibanje vseh 

generacij  – ŠPORT ŠPAS, z naslovom Sosed sosedu sosed.  

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 DPM 

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, nakup koles, luči; pomoč 

pri praktični izvedbi kolesarskih izpitov 

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 študentov psihologije preventivno vzgojno delovanje šole 

Društvo študentov medicine prva pomoč in spolnost 

Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor 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 1 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, TD, 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 2015 smo planirali večje nabave in vzdrževanja, ki smo jih v večjem delu 

vse realizirali. Za leto 2016 je po finančnem načrtu del nabav že realiziran, del pa bo do konca 

koledarskega leta.  

Ob nabavi učil, didaktičnih pripomočkov in obnove opreme moramo ves čas tudi vzdrževati opremo 

in objekt ob pomoči ustanoviteljice. 

Ustanoviteljica Občina Miklavž na Dravskem polju je v šolskem letu 2015/16 omogočila nabavo 

opreme: 

 nakup knjig za knjižnico      1.000,00 €; 

 nakup vrtnih klopi (od 1.738,50)     1.560,00 €; 

 nakup stolov (od 173,83)         150,00 €;  

 nakup opreme za novo učilnico (od 2.577,98)     2.426,00 €.     

 

Ustanoviteljica Občina Miklavž na Dravskem polju je v šolskem letu 2015/16 zagotovila sredstva 

tudi za vzdrževanje objekta in opreme, in sicer za: 

 montaža folije v jedilnici za zaščito pred soncem    4.831,20 €; 

 dobava in menjava obtočnih črpalk na klimatu       613,60 €; 

 zamenjava bakrenih inštalacij na klimi četvorček       699,49 €. 

 

V letu 2015 in 2016 smo nabavili še opremo – osnovna sredstva in drobni inventar, po finančnem 

načrtu za leti 2015 in 2016. Iz poročila je razvidno, da smo gospodarili skrajno racionalno, saj smo 

realizirali plan za 2015 skoraj v celoti ter dodatno nabavili opremo, ki je bila nujna za nemoteno delo.  

V šolskem letu 2015/16 smo iz finančnega načrta nabavili: 

 zelena tabla za učilnico v podružnici 644,16 €; 

 strežnik za računovodstvo 945,00 €; 

 računalnik za programe računovodstva 760,00 €; 

 vgradni zvočniki – 6 učilnic 1360,00 €; 

 didaktična oprema TIT – rezalnik za stiropor in ukrivljanje plastike – 326,00€; 

 klaviature – pevski zbor – 757,00€; 

 učila in drobni inventar za jutranje varstvo in OPB 519,72 €; 

 miza z klopmi v podružnici 539,00 €; 

 zunanje mize za atrij 2.800,00 €; 

 kompresor, lestev in drugo orodje za hišnike 782,42 €; 

 kosilnica 3.684,07 €; 

 uta za kosilnico in orodje 6.555,06 €; 

 vozički za kuhinjo 568,76 €; 

 termo posode 125,40 €; 

 krožniki, pribor, pladnji, mešalnik, voziček za kuhinjo 1.775,00 €; 

 knjige za knjižnico  849,33 € (dodatno k 1.000,00 € od občine). 

 

Zaradi nemotenega poteka dela smo nabavili še naslednjo opremo in drobni inventar: 

 dva prenosna računalnika 983,00€; 
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 projektor 827,82 €; 

 tiskalnik 595,88 €; 

 plastifikator 65,69 €; 

 žoge 307,66 €. 

 

 

VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA 

V šolskem letu 2015/16 smo ob pomoči ustanoviteljice tudi sami zagotavljali sredstva za redno 

vzdrževanje objekta in opreme. Uredili smo (nekaj večjih postavk): 

 

 montaža zaščitne folije na oknih 1.537,20 €; 

 opleski sten na hodnikih in učilnicah 2.034,05 €; 

 tapeciranje stolov in blazin 2.197,22 €; 

 krovska dela 1.062,15 €; 

 izdelava zunanjih rolojev 3.992,33 €; 

 izdelava lesenega podesta pod nadstreškom 2. VIO 4.611,60 €; 

 polaganje parketa 2.350,09 €; 

 barvanje kuhinja 400,27 €; 

 električne inštalacije za priklope tabel, projektorjev ... 1.206,20 €; 

 montaža drogov za zastave 390,40 €; 

 razna druga popravila (popravilo prenosnikov, glasbenega centra, rolojev, usmernikov, 

kaliperja, printerjev, montaža panelov, električne instalacije,  …). 
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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 2015/16, prav tako je 

v prilogi prikazana realizacija strokovnega izobraževanja. 

 

Menim, da smo v realizacijo LDN za šolsko leto 2015/16 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. 

 

 

Poročilo o delu za šolsko leto 2015/16 je bilo obravnavano na: 

− pedagoški konferenci, dne 5. 7. 2016; 

− Svetu staršev, dne 13. 9. 2016. 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu za šolsko leto 2015/16 je bilo potrjeno na: 

− sestanku Sveta zavoda, dne 20. 9. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednica Sveta zavoda:      Ravnateljica: 

Blanka Širovnik, uni. prof.                                                       Dušanka Mihalič Mali, uni. prof. 

 

 

 


