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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 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.  

 

RAZMIŠLJANJE OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2016/2017 
 

Vsako šolsko leto traja enako dolgo, a zapušča različne stopinje tega časa. Res je. In kmalu bo pred 

nami spet novo šolsko leto. 
 

A sedaj je čas »bilanc«. Premisleka in pogleda nazaj. Analize. Čeprav mislim, da je treba bilanco 

delati dnevno, tedensko, mesečno, se mi zdi prav, da enkrat na leto človek sede sam s seboj in si 

vzame čas za pregled obdobja, ki ga označujemo s šolskim letom. Vzeti v roke koledar, si s 

svinčnikom pisati utrinke in jih spraviti skupaj v okvir, ki ga lahko označimo z letnim šolskim 

poročilom. 
 

Posebno leto je bilo. Če bi me vprašali, kako bi leto opisala na kratko, bi rekla – luštno je bilo! Če 

premišljujem malo bolj, ugotavljam, da je verjetno moje bogastvo prav v tem, da lahko za čisto vsako 

leto najdem številne nasmehe učiteljev, veliko sreče in trenutkov, ki so jemali dih, in priložnosti, ki 

so me/nas učile, da smo lahko še boljši. To je resnično bogastvo! In če pogledam v prihodnost, si 

lahko le želim, da naj bo vsako leto preplet toliko izjemnih učiteljev, lepih in drugačnih izkušenj.  
 

Verjetno besedo hvala slišite premalokrat, spoštovani učitelji! Večkrat bi vam jo morala nameniti. 

Tudi država. Pogosto bi vam jo morali izreči naši učenci. Seveda je prav, da jo večkrat izgovorijo 

tudi starši. Vendar, spoštovani, verjamem in vem, da vas cenijo in spoštujejo država, starši in učenci. 

Samo pogosto tega ne znajo oz. ne znamo pokazati. Komunikacija je naš izziv. Čustva tlačimo.  
 

In ker sama verjamem, da je čas za vaš poklon, si naj sposodim misli Sai Babe iz knjige Čas je za 

modrost. Učiteljevanje je najplemenitejše med poklici. Je prav tako najsvetejša duhovna pot k 

samouresničevanju, saj vsebuje negovanje nesebične ljubezni ter obilno darovanje in delitev ljubezni. 

Učitelj oblikuje prihajajoči rod v osebe s samozaupanjem, naslanjajoče se nase. Učitelj je graditelj 

srečnih domov, naprednih skupnosti in miroljubnih narodov. Ne samo da se mora učitelj opremiti z 

znanjem in veščino, kako sporočiti in poučiti, temveč tudi z vizijo in uvidom, kako navdihovati in 

preobražati. Otroci vpijajo običaje in navade, vedenje in verovanje, ki jih vidijo pri učiteljih in 

starejših. Zato bi moral biti učitelj nenehen zgled za tiste ideale, ki jih želi vsaditi v otroška srca. Mora 

se odlikovati s skromnostjo, preprostostjo, čudenjem in častitljivostjo – tako da vzgoja obrodi plodove 

izvrstnih odlik. Tak učitelj lahko postane svetilnik resnice, ljubezni in velikega spoštovanja. Otroci, 

ki rastejo pod njegovo modro skrbjo, bodo zasijali kot svetilka ljubezni v svojih domovih, 

izžarevajoči pogum, radost in upanje. Naj svetilniki nikoli ne ugasnejo. Naj svetijo z jasnim sijajem. 
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In skupna bilanca ob zaključku leta – dobri učitelji + dobri učenci + dobri starši = dober narod. 
 

Spoznavam, da skupaj gradimo narod. Da smo mi narod. In da je na koncu prav vse odvisno od nas. 

Od mene, tebe, spoštovani učitelj, učenec, starš. Od nas.  
 

In če to razumemo, nam bo prineslo veliko spremembo. A če kdo vanjo ne verjame, si bomo pa 

sposodili še čarobno paličico. 
 

Resnično, ko takole pišem, ugotavljam, da je bilo to posebno leto, luštno je bilo in še enkrat hvala 

vsem, ki ste bili del šolskega leta 2016/2017. Samo želimo si še lahko podobnih let. Verjamem, da 

bo čisto vsak znal najti kakšno zgodbo leta, ki gre h koncu. Zapišite si jo in jo povejte tistim, ki jih 

imate najraje. Jaz sem jo povedala vam, spoštovani učitelji! Preprosto … Hvala. 

 

                          Ravnateljica zavoda: 

Dušanka Mihalič Mali 

                                                      

 

 

DOGODKI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

SEPTEMBER 

− Sprejem učencev prvih razredov 

− obisk tujih učiteljev in vodij projekta Medijsko opismenjevanje 

− pedagoška konferenca in izobraževanje Prva pomoč (dr. Sašo Žitnik) 

− športni dan, kolesarjenje in pohod, 8. in 9. r. 

− roditeljski sestanki 

− Svet staršev 

− Svet zavoda 

− kulturni dan – Akcija reakcija in ogled kulturnih znamenitosti Maribora, 4. r. 

− športni dan – preizkus plavanja, 6. r. 

− zdravniški pregled, 8. a, b 

− kulturni dan – Pozdrav ptic miru, 1. VIO 

− udeležba na prireditvi »Kulturna šola« v Petrovčah 

− tehniški dan – obisk ekokmetije, 6. r. 

− tehniški dan – eksperimenti v naravoslovju, 7. r. 

− kulturni dan – ogled glasbene predstave, 8. in 9. r. 

− tekmovanje iz logike 

OKTOBER 

− Pogovorne ure 

− tehniški dan – tekstil, Majšperk, 5. r. 

− izobraževanje – letna refleksija uvajanja TJA na Brdu 

− sprejem prvošolcev v Šolsko skupnost 

− podelitev Šilihovih priznanj v Narodnem domu v Mariboru 

− obisk partnerjev Erasmus+ 

− zdravniški pregled, 6., 8. r. 

− interdisciplinarni dan – Ljudsko izročilo, 6. r. 

− interdisciplinarni dan – Žulike moje babice, 4. r. 

− športni dan – pohod, 6., 7., 8., 9. r. 

− kulturni dan – Rastem s knjigo in Umetnostna galerija Maribor, 7. r. 

− šolsko tekmovanje iz TJA, 8. r. 
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− naravoslovni dan – Medimedo, 1. r. 

− tekmovanje v znanju tehnologij TIA 

− predavanje – Odraščanje, 6. a, b, c 

− tehniški dan – Evolucija in geologija, 9. r. 

− tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 

− ogled POP TV, IP TEV in RADIO 

− pedagoška konferenca 

− športni dan – Igriva košarka 

− tabor za nadarjene, CŠOD – Dom Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu 

− predavanje – Osebna higiena v okviru preventivnih dejavnosti, 2. a, b, c 

− državno tekmovanje iz logike 

− kulturni dan – Primož Trubar, 6. r. 

− lutkovna predstava Pobalinka pujsa, 1., 2., 3. r. 

− interdisciplinarni dan – Evropska vas, 7. r. 

− študijsko srečanje učiteljev slovenščine 

− interdisciplinarni dan – Primož Trubar, 2. r. 

− komemoracija 

NOVEMBER 

− Tehniški dan - Astronomija, 8. r. 

− študijsko srečanje učiteljev slovenščine 

− naravoslovni dan – Vzgoja za zdravo spolnost, 8. r. 

− intenzivne pevske vaje, Tisa na Pohorju 

− sodelovanje učencev na državnem tekmovanju TKD 

− pedagoška konferenca 

− srečanje ravnateljev 

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

− šolsko tekmovanje iz znanja angleškega jezika, 8. r. 

− naravoslovni dan – Zdravo življenje, 1. r.-9. r. 

− državno tekmovanje iz angleščine, 8. r. 

− tekmovanje iz znanja naravoslovja 

− SNG, gledališka predstava, I. VIO 

− starševski večer, pogovorne ure 

− tekmovanje iz nemščine, 9. r. 

− dan odprtih vrat, ustvarjalne delavnice, 1. r.-9. r. 

− predtekmovanje za območnega prvaka v odbojki za starejše deklice 

DECEMBER 

− Šolsko tekmovanje učencev iz znanja zgodovine 

− Miklavževanje – prireditev »Na krilih mavrice« in bazar 

− nastop dramskega krožka v Vilinskem dvoru 

− državno tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje 

− medsebojni odnosi, 8. r. 

− pohod po mejah Občine Miklavž 

− pogovorne ure 

− Svet staršev 

− Svet zavoda 

− tekmovanje iz znanja astronomije 

− šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 

− naravoslovni dan, mikroskopiranje, 6. a, b, c 
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− pedagoška konferenca 

− državno tekmovanje iz znanja naravoslovja 

− odbojka – starejše deklice, finale območnega tekmovanja 

− obisk dedka Mraza 

− proslava – dan samostojnosti in enotnosti 

JANUAR 

− Oddelčna konferenca 

− ogled muzikla »Alica v čudežni deželi«, nadarjeni učenci 

− pogovorne ure 

− roditeljski sestanek, 9. r. 

− naravoslovni dan, 5. r. 

− državno tekmovanju v znanju astronomije 

− tekmovanje iz znanja kemije 

− tekmovanje iz znanja geografije 

− regijsko tekmovanje iz angleščine, 9. r. 

− srečanje vrstniških mediatorjev, mediatorji – 7. 8., 9. r. 

− srečanje partnerjev Erasmusa na Finskem 

− tekmovanje »Zemljo so nam posodili otroci« 

− tehniški dan – Električni krog, 4. r. 

− področno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 

− 1. redovalna konferenca 

− predstavitev poklicev v dvorani Tabor, 9. r. 

− S palčki v deželo sanj, 1. r. 

− tekmovanje iz znanja angleščine, 7. r. 

− šolsko tekmovanje iz ekoznanja – EKOKVIZ 

− športni dan – zimski športni dan, 6., 8., 9. r. 

− zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

FEBRUAR 

− Področno tekmovanje učencev iz znanja zgodovine 

− športni dan – zimski, 5. r. 

− plavalni tečaj, 3. r. 

− roditeljski sestanek 

− proslava v počastitev slovenskega kulturnega praznika 

− Majhni kuharji, 1. b, c 

− tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike in naravoslovja (Kresnička), 1.–9. r. 

− interdisciplinarni dan – Coprnica Dragica, I. VIO 

− informativni dan za vpis v srednje šole 

− vpis v 1. razred 

− državno tekmovanje – EKOKVIZ, 6. in 8. r. 

− udeležba na 1. pokalni tekmi Karate Slovenija 

− kulturni dan – ogled gledališke predstave v SNG Maribor, 4.–7. r. 

− davčno opismenjevanje mladih 8. in 9. r 

− pedagoška konferenca 

− izobraževanje (J. Prgič) 

− Svet staršev 

− šola v naravi, CŠOD Planinka, 7. r. 

− interdisciplinarni dan – Pust, 1. r.–9. r. 

− Svet zavoda 
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MAREC 

− Šola v naravi, CŠOD Planinka, 7. r. 

− praznovanje dneva žena in druženje z upokojenci 

− Vesela šola – šolsko tekmovanje, 4. r.-9. r. 

− področno tekmovanje iz znanja geografije 

− udeležba učencev na otroškem parlamentu 

− državno tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje 

− sejem Altermed 

− naravoslovni dan – obisk Akvarija, 7. r. 

− starševski večer (g. J. Prgić) in pogovorne ure 

− državno tekmovanje iz znanja nemščine, 9. r. 

− šolsko tekmovanje iz matematike 

− področno tekmovanje iz znanja fizike 

− pedagoška konferenca 

− tehniški dan – pomladne ustvarjalnice, 1. r. 

− državno tekmovanje iz angleščine, 9. r. (2 učenca) 

− kulturni dan – Pomurje, 5. r. 

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

− kulturni dan – Vače, Geoss, 9. r. 

− naravoslovni dan – jedrski reaktor, 8. r., 9. r. 

− podelitev pohvale “ZLATA  VRTNICA 2016” OŠ Miklavž na Dravskem polju za lepo in 

skrbno oblikovano ter vzdrževano okolje (pohvalo je podelilo Hortikulturno društvo 

Maribor) 

− športni dan – pohod na trikotno jaso, 4. a, b 

− mala odbojka –  mlajše deklice (predtekmovanje za območnega prvaka obmariborskih šol) 

− organizacija 17. regijskega srečanja mladih raziskovalcev OŠ in SS 

APRIL 

− Državno tekmovanje iz znanja kemije 

− lutkovna predstava Sanje o zvezdi, Za zaveso, GLK 

− športni dan, 1. a, 3. a 

− športni dan, 5. r. 

− pogovorne ure 

− roditeljski sestanek, 2. b, c 

− državno polfinale v nogometu, starejši dečki, Prevalje 

− ogled hotela Kačar, TUR 

− srečanje E+ partnerjev v Italiji 

− naravoslovni dan – Energija, 9. r. 

− geografska učna pot Selo in Vulkanija, 8. r. 

− sodelovanje na 1. DP Karate Slovenija (WKSA Slovenija in Fudokan Slovenija), WKSA 

Maribor-sekcija Miklavž 

− festival Turizmu pomaga lastna glava 

− tekmovanje iz slovenščine – Mehurčki, I. VIO 

− projekt Sobivanje, 1., 2. r. 

− tehniški dan – izdelek iz lesa, 6. r. 

− predstavitev obveznih in neobveznih izbirnih predmetov 

− sodelovanje na področnem prvenstvu osnovnih šol v judu za področje Pomurje, Maribor in 

Podravje 2017 

− državno tekmovanje iz Vesele šole 

− športni dan – testiranje za ŠVZ karton, 1. b, c 
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− zgodovinski kviz, 8. r. (6 učencev) 

− interdisciplinarni dan – Življenje nekoč, 1. b, c 

− tehniški dan – Ekodan in dan odprtih vrat ob občinskem prazniku, 1. r.–9. r. 

− pedagoška konferenca 

− šola v naravi, CŠOD Ajda, Libeliče, 2. r. 

− državno tekmovanje Zemljo so nam posodili otroci 

− državno tekmovanje iz znanja matematike 

− pohod ob mejah občine, mladi planinci in športni oddelki 

− interdisciplinarni dan – Šolski muzej v Ljubljani, 4. r. 

− radijska oddaja Dan boja proti okupatorju 

− 26. 4. – pouk v šoli Podružnica Dobrovce, za ostale je ta dan pouka prost dan, nadoknadimo 

ga v soboto, 13. 5. 2017 (Šport špas) 

MAJ 

− NPZ – slovenščina , 6 . r., 9. r. 

− športne igre, 6. r. 

− tehniški dan – Stikala, 9. r. 

− udeležba Žige Zagoranskega in Timoteja Zavca na tekmovanju svetovnega pokala v 

kickboxu  v Innsbrucku in osvojitev prvega mesta v kategoriji starejših dečkov 

− regijsko tekmovanje Zlata kuhalnica 

− »Ali je kaj trden most?« – tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov 

− nočni bralni maraton 

− izlet v Celovec (grad Rosegg), tečaj nemščine, 1., 2., 3. r. 

− državno tekmovanje mladih čebelarjev v Velenju 

− pogovorne ure (Dobrovce, Miklavž) 

− NPZ – matematika, 6. , 9. r. 

− zaključek bralne značke, I. VIO 

− Svet staršev 

− NPZ – tuj jezik, 6., 9. r. 

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

− pedagoška konferenca 

− sprejem mladih članov v RK 

− športni dan – Šport špas, 1. r. – 9. r. 

− kolesarski izpit 

− ogled POP TV KANAL A in Planet TV, izbirni predmet šolsko novinarstvo 

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

− naravoslovni dan – dan ustvarjalnosti z eksperimentiranjem, 1., 2., 3. r. 

− Otroška varnostna olimpijada (10 učencev), 4. r. 

− nastop, Dravski Dvor, Dobrovce 

− naravoslovni dan – dan ustvarjalnosti z eksperimentiranjem, 1. r.– 4. r. , Dobrovce 

− Svet zavoda 

− Revija MPZ, 5. r. – 9. r. 

− sodelovanje na prireditvi »Dobrote iz domačih logov” pri Šparu, 4., 5. r. 

− interdisciplinarni dan – Ptujski grad, 2. r. 

− izlet v Celovec (Affenberg, Landskron), 4. in 9. r. 

− sodelovanje  starejših dečkov na finalnem turnirju v nogometu v Kidričevem in osvojitev 

naslova državnih prvakov 

− športne igre, 8. in 9. r. 

− interdisciplinarni dan – Gorenjska, 8. r. 

− interdisciplinarni dan – Dolenjska, 7. r. 

− interdisciplinarni dan – Hermanov brlog, 3. r. 
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JUNIJ 

− Kulturni dan – Kolpa, 9. r. 

− interdisciplinarni dan – Postojna, 6. r. 

− interdisciplinarni dan – Park, življenjski prostor, 1. r. 

− delovni dnevi na Podružnici Dobrovce, 1.-4. r. 

− športni dan – elementarne igre, pohod, Dobrovce, 1.-4. r. 

− interdisciplinarni dan – Razred se predstavi, 4. b, c 

− roditeljski sestanek, prireditev Razred se predstavi, 1.-8. r. 

− zaključek prvega leta projekta  EU4ME (Ljubljana), 8. r. (5 učencev) 

− nagradna ekskurzija, 7.-9. r. 

− 2. oddelčna konferenca 

− sprejem in torta za športnike 

− športni dan - športne igre, 8. r. 

− športni dan – elementarne igre, 2. b, c 

− redovalna konferenca  

− šola v naravi – VIRC Poreč, 5. r. 

− tehniški dan – Hiška iz kartona, 4. b, c 

− kulturni dan - svečana podelitev spričeval, priznanj in pohval za učence 9. razredov 

− udeležba na  20. medobčinskem tekmovanju osnovnih šol v plavanju za leto 2017, kopališče 

na Ptuju (3 učenke) 

− kulturni dan – kulturne znamenitosti Maribora, 6. r. 

− roditeljski sestanek za bodoče prvošolce 

− športni dan - športne igre, 4. b, c 

− Svet staršev 

− Svet zavoda 

− nagradno kopanje za pevce MPZ 

− naravoslovni dan – Varno v prometu, 4. b, c 

− zaključek projekta Razgibajmo osnovnošolce in slavnostna otvoritev talnih narisanih iger 

OŠ Miklavž na Dravskem polju  

− zadnji dan pouka, podelitev spričeval in priznanj učencem od 1. r. do 8. r. ter proslava ob 

dnevu državnosti 
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2 REALIZACIJA CILJEV IN PREDNOSTNIH NALOG 
 

AKCIJSKI NAČRT OSNOVNE ŠOLE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA OBDOBJE  

2011/2012–2016/2017 

 
Šolsko leto 2016/2017 

Cilji Dejavnosti Izvajalci Kdaj  Kazalniki Evalvacija 

Formativno 

spremljanje pri 

pouku 

Dr. Milena Kerndl, 

učitelji  

 

29. 8. 2016  Hospitacije 

Skupno 

načrtovanje in 

obravnava 

učencev s 

posebnimi 

potrebami 

Zdenka Roškarič Duh, 

Andreja Rinc Urošević 

25. 8. 2016 Razprava med 

udeleženci 

Sprotna 

Prva pomoč Dr. Sašo Žitnik 6. 9. 2016 Razprava med 

udeleženci 

Sprotna  

Pozitivna 

disciplina 
Jani Prgić 16. 1. 2017 

21. 2. 2017 

14. 3. 2017 

Razprava Sprotna 

Motivacijsko 

srečanje ob 

začetku šolskega 

leta v SNG z 

naslovom 
»Zakaj se otroci 

ne učijo radi?« 

PSOŠ, 

dr. Ranko Rajović 

31. 8. 2016 Pogovor na 

pedagoški 

konferenci 

 

 

Sprotna, 

avgust 

2016 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Spremljanje 

letne priprave 

Sprotna, 

junij 2017 

Nadarjeni učenci 

pri pouku   

Vsi učitelji, učitelji z 

dodatnimi urami za 

nadarjene (Katarina 

Germšek, Živa Krajnc) 

Vse šolsko leto  

 

Spremljanje - 

letne priprave 

(opombe v 

pripravah), 

hospitacije 

ravnateljice, 

80 % udeležba 

nadarjenih 

učencev na 

dejavnostih, ki 

jih organizira 

šola 

Oddelčna 

konferenca 

in 

strokovni 

aktivi 

Študijske 

skupine 

Vsi učitelji Vse šolsko leto Redna udeležba 

na študijskih 

skupinah 

Junij 2017 

 

Ustvarjalnost in 

inovativnost  

Učitelji  Vse šolsko leto Sodelovanje na 

natečajih in 

razstavah 

Junij 2017 
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Strokovno 

izobraževanje 

učiteljev za delo z 

učenci s posebnimi 

potrebami in z 

učnimi težavami  

Strokovni aktivi, 

timski sestanki 

in individualno 

izobraževanje 

učiteljev 

 

Vsi učitelji in ŠSS, 

zunanji sodelavci ZRSŠ 

Vse šolsko leto, 

avgust 2017 

 Januar in 

junij 2017 

 

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 2017 

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 

 

 

 

Vse šolsko leto Število ur 

medpredmetnega 

povezovanja, 

  

vodeni intervju 

za učence od 6. 

do 9. razreda 

Junij 2017 

Fleksibilni 

predmetnik 

 

 

Marjetka Breznik, Irena 

Rajbar, Ines Pečnik, 

Leandra Mernik, Marjan 

Veček, Rok Ozmec, Albin 

Lorber, Dolora Klasinc 

,NušaVajs, Leonida Gavez 

Šerbinek 

Vse šolsko leto Anketa o 

zadovoljstvu 

učencev in 

staršev 

Junij 2017 

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 2017 

Bralni maraton 

 

 

 

 

 

Koordinatorke: 

Metka Lovišček, 

Janja Draškovič, Živa 

Krajnc, Ksenija Detiček, 

Nina Adam  

 

 

Marec Učenci 

komunicirajo 

med seboj o 

prebrani vsebini, 

prepoznajo 

bistvo besedil in 

se samostojno 

učijo. 

Sprotna, 

junij 2017 
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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 Ekošola in 

Zdrava šola, 

projekt Erasmus +, 

učenje socialnih 

veščin (igre vlog), 

interni projekti znotraj 

razrednih skupnosti 

Vsi razredniki, 

učitelji, Vesna Jelen 

Godunc, Živa Krajnc, 

Zdenka Roškarič 

Duh,Katarina  

Germšek, 

Leandra Mernik, 

Yjoti Jöbstl, Rok 

Ozmec, Katja Zobec, 

Špela Mesarič 

 

 

 

 

 

 

 

Vse šolsko leto 

 

Manjše število 

vzgojnih ukrepov  

v šolskim letom 

2016/2017  

Junij 2017 

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 2017 

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, 

Vesna Jelen Godunc, 

Živa Krajnc, Zdenka 

Roškarič Duh, 

Katarina Germšek, 

Leandra Mernik, 

Yjoti Jöbstl, Katja 

Zobec, Rok Ozmec, 

Miro Kalezič, 

Andreja Kolander, 

NIJZ in ambulanta 

Tezno 

Vse šolsko leto Upoštevanje 

prometnih 

predpisov in 

varnostnih 

načrtov; 

neuživanje 

alkohola in drog  

Januar  in 

junij 2017 

 

Razvijanje 

delovnih navad in 

odgovornosti ter 

prevzemanje 

odgovornosti za 

lastno znanje 

 

Dosledno spremljanje 

opravljenih domačih 

nalog in drugih šolskih 

obveznosti 

Vsi učitelji 

 

 

Vse šolsko leto Izboljšanje ocen 

pri posameznem 

predmetu   

 

 

Januar in 

junij 2017 

 

 

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 2017 
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Starševski večer  Šolski tim ŠSD: 

»Komunikacija«, 

Prgić 

(Pozitivna disciplina) 

 

24. 11. 2016 

 

 

 

14. 3. 2017  

 

 

 

Udeležba staršev 

šole in vrtca 

 

 

 

 

Junij 2017 

Športno popoldne 

(Šport špas) 

Učitelji, učenci, 

starši, zunanji gostje 

13. 5. 2017 Krepitev 

medsebojne 

pomoči in 

solidarnosti 

Junij 2017 

Tuji jeziki 

 

(Šola je mentorsko 

središče za 

obvezni tuji jezik 

na 1. VIO; vodja: 

Špela Mesarič) 

1. razred, neobvezni 

izbirni predmet tuji 

jezik, 

2.–9. r., obvezni 1. tuji 

jezik, 

4.–9. r., neobvezni 

izbirni predmet 

nemščina, 

7.–9. r., obvezni izbirni 

predmet nemščina, 

latinščina, 

1.–3. r., tečajna oblika 

nemščine 

Špela Mesarič, 

Dušanka Brumen, 

Simona Kocbek, 

Ines Pečnik, 

 

Ines Pečnik, 

 

 

Katjuša Kolar 

   

Priprava 

razvojnega načrta 

za obdobje 2017–

2022 

 Dušanka Mihalič 

Mali, Vesna Jelen 

Godunc, Živa Krajnc, 

Barbara Vidovič, 

Dolora Klasinc, 

Andreja Rinc, 

Urošević, Zdenka 

Roškarič Duh 

  Junij 2017 

 

 

Akcijski načrt bralne pismenost je priloga Letnega delovnega načrta. Vodja bralne pismenosti na šoli 

je Katarina Germšek. 

 

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 

Poglabljali smo vsebine iz šolskega leta 2016/2017 s področja učenčevih kompetenc za vseživljenjsko 

učenje. 

Želeli smo spodbuditi inovativne in ustvarjalne pristope pri delu z učenci, starši in sodelavci ter 

uporabo sodobnih komunikacijsko-informativnih sredstev. 

Med prednostnimi nalogami je bila vzpostavitev optimalnega učnega okolja za vsakega posameznega 

učenca in spodbujanje ter ohranjanje učenčeve motivacije za učenje, omogočanje raznolikih 

učnih priložnosti, razvijanje strategij samostojnega, kritičnega mišljenja ter bivanje v 

skupnosti. 

 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 smo namenili veliko pozornost že stalnicam: 

− vzpodbudnemu učnemu okolju, 

− fleksibilnim predmetnikom in strnjenim uram pouka, 
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− 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 2016/2017 so bile: 

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

− učenje tujega jezika (TJA) 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, 

− priprava razvojnega načrta. 

 

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

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

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

znanja. 

 

AKTIVNO učenje predpostavlja motivacijo za učenje, sposobnost kritičnega ocenjevanja in spretnost 

vedenja o tem, kako se učiti. 

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

ustvarjanje in uporabo znanja. 

 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 so učitelji v svojih letnih pripravah načrtovali in v pouk vključevali 

sodobne oblike in metode poučevanja ter formativno spremljanje pouka, kar je ravnateljica tudi 

spremljala s svojimi hospitacijami. Učitelji so letne priprave v tem šolskem letu prvič oddajali samo 

v elektronski obliki. Upoštevali smo 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 so potekale vse šolsko leto, s poudarkom na skrbi za zdrav način življenja, 

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

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

televizija …). 

Preventivne dejavnosti so potekale v obliki razrednih ur, projektov, predavanj in delavnic v 

sodelovanju s strokovnimi delavci šole in z zunanjimi sodelavci. 

 

EVALVACIJA VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE 

 

V šolskem letu 2009/2010 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. 
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Posebno pozornost posvečamo razvijanju vrednot: odgovornosti, medsebojnemu spoštovanju in 

znanju učencev od predšolskega obdobja do zaključka osnovne šole.  

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

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

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

spremljanjem njegovega razvoja. 

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

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

rešitve. 

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

uspešnost, aktivnost in uporabnost znanja. 

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

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

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

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

vodita k boljšim rešitvam.  

V šolskem letu 2016/2017 smo načrtno spremljali uresničevanje Vzgojnega načrta v praksi in ga po 

potrebi dopolnili ter obogatili (priloga k LDN). 

 

REALIZACIJA IN EVALVACIJE OPRAVLJENIH HOSPITACIJ V ŠOLSKEM LETU 

2016/2017 

 

V šolskem letu 2016/2017 sem opravila hospitacije pri 90 % strokovnih delavcih s TIM-om za 

formativno spremljanje pouka. V mesecu oktobru in novembru sem prisostvovala pri urah profesorice 

(sociologije in nemščine), prvič zaposlene v VIZ, nato pa jo pripravljala na strokovni izpit, ki ga je 

tudi uspešno opravila.  

Spremljala sem tudi sodobne oblike in metode dela, predvsem uporabo različnih strategij, 

sodelovalno učenje in aktivno vlogo učenca. Z ZRSŠ smo na naši šoli opravili štiri vzorčne nastope 

za formativno spremljanje (I. VIO, II. VIO, SLO). 

 

POROČILO O UVAJANJU FORMATIVNEGA SPREMLJANJA  

 
Ravnateljica OŠ Miklavž na Dravskem polju je v decembru 2016 oblikovala tim za spremljanje 

vključevanja elementov FS pri pouku, v katerem sodelujejo ravnateljica in učiteljice, ki so bile 

deležne učnega sprehoda (Katarina Germšek, Ana Otič, Tatjana Lasbaher in Nina Adam). Ob koncu 

januarja je tim začel spremljati vključevanje elementov FS v pouk s pomočjo pedagoškega sprehoda. 

Po vnaprej določenih kriterijih je 10–15 minut opazoval dva kriterija FS, in sicer kriterije uspešnosti 

in povratne informacije. 

Ugotovitve tima:  

 kriteriji uspešnosti so bili pri vseh učiteljih izpeljani iz ciljev; 

 kriteriji uspešnosti so bili na predmetni stopnji podani ustno, na 1. VIO pa tudi zapisani na 

tabli oz. drsnici; 

 kriterije uspešnosti so imeli učenci zapisane v zvezkih ali so bili napisani na tabli; 

 kriterije uspešnosti je ponekod podal učitelj, večinoma pa so jih oblikovali učenci; 

 razumevanje  kriterijev uspešnosti je bilo preverjeno, saj so jih učenci oblikovali sami ali s 

pomočjo učitelja; 

 pri večini so prevladovale ustne povratne informacije, in sicer: učitelj – učenec, pri nekaterih 

učiteljih tudi učenec – učenec; 

 v 1. VIO so se pojavljale opisne povratne informacije (učitelj – učenec), ki so jih imeli učenci 

zapisane v zvezkih; 
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 povratne informacije so učencem omogočale razmišljanje o učenju in nadaljnjih korakih v 

procesu učenja; 

 povratne informacije so bile povezane s kriteriji uspešnosti in učnimi dosežki. 

 

Smernice za nadaljnje delo: 

• vključevanje vseh elementov FS pri vseh predmetih (preverjanje predznanja, načrtovanje 

ciljev, dejavnosti  dokazila, vrstniško sodelovanje in vrednotenje, samovrednotenje); 

• uporabljanje različnih strategij FS; 

• FS kot način dela pri pouku; 

• hospitacije med učitelji znotraj zavoda in zunaj njega; 

• izobraževanja. 

 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
 

V šolskem letu 2016/2017 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, 7. 10. 2016. Povezali 

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

Učenci so obravnavali ljudsko poezijo, brali ljudske pravljice, poustvarjali, se naučili ljudske plese, 

ljudsko pesem, spoznali kulturno dediščino in izdelke, narejene po ljudskem izročilu, ter 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 tako 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.  

 

7. razred 

Interdisciplinarni dan z naslovom Evropska vas je bil izveden po načrtu, in sicer v torek, 25. 10. 2016. 

Povezali smo naslednje predmete: DKE, SLJ, ZGO in GEO. Temo Evrope in s tem povezane 

Evropske unije so učenci spoznavali z vidika posameznega predmetnega področja. Spoznali so 

nastanek in pomen EU, države, ki so vključene v EU, funkcije, naloge EU in uradne jezike v EU. 

Učenci so bili razdeljeni v tri skupine (trije razredi), ena skupina se je razdelila (ZGO/SLJ). Vsi učenci 

so se udeležili vseh delavnic. 
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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 7. in 8. razredu.  

Prednosti pouka:  

- pouk je bil razgiban, dinamičen, sproščen;  

- vzpodbujalo se  je sprotno učenje;  

- 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  

     ter 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 dni 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. 

 

 

ZGODOVINA,  6. RAZRED 
 

V šolskem letu 2016/2017 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 je obnesla strnjena oblika dela; 

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

načine. Učencem je bilo omogočeno pridobivanje znanja preko najsodobnejših metod in oblik 

učenja in poučevanja, kot so: formativno spremljanje, samostojno delo,  

sodelovalno učenje … 

Pomanjkljivosti pouka:  

 odpadanje ur pouka zaradi dni dejavnosti, ker se izvajata uri strjeno.  

 

–  

GEOGRAFIJA, 6., 8., 9. RAZRED  
 

V šolskem letu 2016/2017 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 34 ur 

6. b   2 uri na teden 35 ur 36 ur 

6. c  2 uri na teden  35 ur 36 ur 
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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 52 ur 

8. c   3 ure na teden (2 + 1) 52,5 ur 50 ur 

  

RAZRED I. ocenjevalno 

obdobje 

II. ocenjevalno 

obdobje 

SKUPAJ REALIZACIJA 

9. a  4 ure na teden 

(2 + 1 + 1) 

 64 ur 64 ur 

9. b  4 ure na teden 

(2 + 1 + 1) 

 64 ur 62 ur 

9.c 4 ure na teden 

(2 + 1 + 1) 

 64 ur 66 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. 

 

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, kvize, sodelovalno učenje, mini 

projekte 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.  
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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.     

 

LIKOVNA UMETNOST 
 

V šolskem letu 2016/2017 se je izvajal fleksibilni predmetnik pri likovni umetnosti v  8. razredih. 

Pouk je potekal v drugem ocenjevalnem obdobju. 

Zaradi narave dela – praktičnega ustvarjanja – 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. 

 

GLASBENA UMETNOST 
 

V šolskem letu 2016/2017 se je izvajal fleksibilni predmetnik pri glasbeni umetnosti v 7. razredu. 

 

RAZRED 1. ocenjevalno 

obdobje 

2. ocenjevalno 

obdobje 

SKUPAJ REALIZACIJA 

7. a  2 uri na teden 35 36 

7. b  2 uri na teden 35 39 

7. c  2 uri na teden 35 36 

 

Glavni razlog, zakaj izvajamo fleksibilni predmetnik, je izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja, za 

dosego kvalitetnejšega znanja. V pouk sem vključevala več sodobnih oblik in metod dela  (skupinsko 

delo, sodelovalno učenje). 

Prednosti pouka: 

- povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju; 

- učinkoviteje izvajati vzgojno- izobraževalno delo in izboljševati rezultate v znanju; 

- povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah 

predmetov. 

Pomanjkljivost pouka: 

-odpadanje ur pouka zaradi dni dejavnosti ter kasnejši realizaciji ur. 

 

IZBIRNI  PREDMET MATEMATIČNA DELAVNICA 7 
 

Pri izbirnem predmetu matematična delavnica 7 sem v šolskem letu 2016/2017 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. 
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Ker se je takšna oblika dela izkazala za smiselno in učinkovito, bom ta način dela izvajala tudi v 

prihodnje. 

 

IZBIRNI  PREDMET MATEMATIČNA DELAVNICA 8 
 

Pri izbirnem predmetu matematična delavnica 8 sem v šolskem letu 2016/2017 izvajala fleksibilni 

predmetnik. Izvedla sem ga v eni skupini v drugem 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.  

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

prihodnje. 

 

IZBIRNI PREDMET ŠPORT ZA SPROSTITEV 
 

V šolskem letu 2016/2017 se je izvajal fleksibilni predmetnik pri izbirnem predmetu šport za 

sprostitev (ŠSP). Izbirni predmet je obiskovalo 10 učencev iz 7. in 9. razreda. Pouk je potekal v eni 

skupini v 1. ocenjevalnem obdobju – v petek, 7. in 8. šolsko uro (13.55–15.30). 

Strnjene ure so se izkazale za zelo uspešne, saj smo imeli veliko več časa za pripravo rekvizitov in 

športnih aktivnosti, ki smo jih lahko izvedli na šolskem igrišču, v šolski telovadnici in tudi v ožji 

okolici šole. 

 

IZBIRNI PREDMET IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA 
 

V šolskem letu 2016/2017 se je izvajal fleksibilni predmetnik pri izbirnem predmetu izbrani šport – 

odbojka (IŠP – ODB). Pouk je potekal v dveh skupinah v 1. ocenjevalnem obdobju (1. skupina) in 2. 

ocenjevalnem obdobju (2. skupina) – v ponedeljek, 6. in 7. šolsko uro (13.00–14.30). V 1. skupini je 

bilo 12 učencev iz 7. in 8. razreda, v 2. skupini pa je bilo 18 učencev iz 8. in 9. razreda. 

Zaradi neobremenjenosti s časom v strnjenih urah smo lahko v miru pripravili in pospravili 

telovadnico, prav tako pa smo imeli veliko časa za samo igro, ki jo imajo učenci najraje.  

 

 

IZBIRNI  PREDMET ŠPORT ZA ZDRAVJE 

 

V šolskem letu 2016/2017 se je izvajal fleksibilni predmetnik pri izbirnem predmetu šport za zdravje 

(ŠZZ). Izbirni predmet je potekal v treh skupinah. 1. skupino je obiskovalo 11 učencev iz 7. razredov. 

Pouk je potekal v 2. ocenjevalnem obdobju vsak ponedeljek 6. in 7. šolsko uro (13.00−14.30). 

Opravili smo vse načrtovane aktivnosti. V 1. ocenjevalnem obdobju sta predmet obiskovali:                  

2. skupina vsak ponedeljek 6. in 7. šolsko uro (13.00− 14.30) ter 3. skupina vsako sredo 7. in 8. šolsko 

uro (13.55−15.30). 2. skupino je obiskovalo 17 učencev (od tega 4 učenke) iz 7. in 8. razredov, 3. 

skupino pa je obiskovalo 20 učencev iz 8. in 9. razredov. Opravili smo vse načrtovane aktivnosti. 
 

Strnjene ure so se izkazale za uspešne, saj smo obdelali vse vsebine. Glede na velikost skupin je bila 

aktivnost v 2. in 3. skupini pravšnja, nekoliko več napora pa je zahtevalo delo v 1. skupini, kjer je 

bilo 11 učencev.  
 

Fleksibilni predmetnik pri ŠZZ bomo po potrebi izvajali tudi v prihodnjem šolskem letu. 
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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. b (1. skupina) sta imela TIT v prvem ocenjevalnem obdobju, 7. b (2. skupina) 

in 7. c pa sta imela TIT v drugem ocenjevalnem obdobju.  

Prav tako sta imela 8. a in 8. b pouk TIT v prvem ocenjevalnem obdobju, v drugem ocenjevalnem 

obdobju pa 8. c.  

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

8 izvajal pouk v obliki fleksibilnega predmetnika. 

 

IZBIRNI PREDMET POSKUSI V KEMIJI  

Izbirni predmet poskusi v kemiji se je izvajal v prvem ocenjevalnem obdobju.  Izbirni predmet so 

obiskovali učenci 8. in 9. razreda. Učenci so utrdili in poglobili znanje kemije, razumevanje in 

uporabo kemijskih vsebin s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela. Razvijali so spretnosti in 

veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje in raziskovanje. Usvojili so postopke 

eksperimentalno-raziskovalnega dela od načrtovanja do oblikovanja zaključkov. Poglobili in razširili 

so svoje znanje o laboratorijskih tehnikah in aparatih.  

Ker nekaterih poskusov zaradi nastanka strupenih plinov v šoli ne moremo izvajati, so učenci izvedli 

delavnico Izvajanja poskusov v Gimnaziji in srednji kemijski šoli v Rušah.  

Takšna oblika dela se je izkazala za učinkovito. V naslednjem šolskem letu bom izvajala pouk v 

obliki fleksibilnega predmetnika. 

 

POROČILO O LABORANTSKEM DELU 
 

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

ur je potekala s predhodnim dogovorom z učitelji 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. 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 IN 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 2016/2017 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, 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 …). 
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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).  

  

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. 

 

ŠPORT IN ŠPAS 
  

Šport in špas smo izvedli v soboto, 13. 5. 2017. Rdeča nit letošnje prireditve je bila »GIBANJE in 

JUTRANJA TELOVADBA«. 

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 

telovadba pod vodstvom gospe Mojce Perko in slavnostna otvoritev razstave mednarodnega 

likovnega natečaja »Igraj se z mano«. Nato so se udeleženci, bilo jih je cca. 750,  odpravili na pohod, 

ki je bil razdeljen na štiri težavnostne stopnje (vrtec, 1. VIO, 2. VIO in 3. VIO). Vsako pot je vodil 

planinski vodnik Planinskega društva Miklavž. Med pohodom smo pripravili stojnice za občinska 

društva: Društvo kmečkih žena, Društvo Glog, Društvo čebelarjev Miklavž, Društvo prijateljev 

mladine Miklavž in Društvo RK. Letošnja novost je bila ta, da je imela stojnico tudi Mariborska 

kolesarska mreža, ki je predstavila celotno prometno strategijo Občine Miklavž in udeležencem 

omogočila brezplačno popravilo koles. 

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

glasbenih in plesnih iger. Vaditeljica Mojca Perko je v jedilnici šole vodila ples, v šolski telovadnici 

je bil postavljen spretnostni poligon, predstavila pa se je tudi Košarkarska šola Miklavž. Preizkusili 

so se lahko še v lokostrelstvu, nogometu in plezanju. Vsi ljubitelji instrumentov so imeli možnost 

preizkusiti se v igranju bobnov, akustične, električne in bas kitare. To delavnico je predstavil Fusion 

Rock Band, ki sodeluje z Društvom prijateljev mladine Miklavž. Učiteljica Jyoti Jőbstl je pred šolo 

skupaj z učenci skuhala slastno vegetarijansko lečino enolončnico. 

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

in se družili.  

V šolskem letu 2016/2017 sta bili vodji projekta ŠPORT IN ŠPAS Andreja Kolander in Ana Otič. 

 

DODATNE URE ŠPORTA 
 

Šola je tudi v šolskem letu 2016/2017 za učence od prvega do tretjega razreda ponudila nadstandardni 

program – dodatne ure športa (ŠPO). Vadba je potekala enkrat tedensko po eno šolsko uro (35 ur 

letno/skupino) v okviru rednega pouka ŠPO, ko sta sočasno učence poučevali učiteljica športa in 

učiteljica razrednega pouka, enkrat tedensko po eno šolsko uro (35 ur letno/skupino) pa je učiteljica 

ŠPO sama izvajala dodatno uro v popoldanskem času, po pouku. Vadba je potekala v telovadnici OŠ 

Miklavž na Dravskem polju in v dvorani vrtca Dobrovce za učence podružnične šole. Učenci so bili 

razporejeni v štiri skupine, ki smo jih formirali na podlagi oddanih prijavnic (Dobrovce, 1. razred, 2. 

razred in 3. razred). Dodatne ure ŠPO so poučevale učiteljica ŠPO Andreja Kolander ter učiteljice 
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razrednega pouka: Jerneja Malec in Marija Petko (1. a), Simona Žitnik (1. b), Ksenija Detiček (1. c), 

Alenka Primec (2. a), Sonja Feguš (2. b), Ana Otič (2. c), Leja Miljančič (3. a), Simona Kocbek (3. 

b) in Edita Grašič (3. c). Program je bil delno sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, del prispevka (5,00 eur) pa so mesečno plačevali starši po položnici.  

Koordinatorica projekta je bila Andreja Kolander. 

 

Razred Število učencev 

1. b, 1. c 22 

2. b, 2. c 18 

3. b, 3. c 18 

Podružnica 17 

Skupaj 75 

 

ERASMUS +, FROM EUROPE 1010 BC TO 2020 PC 

 

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

Slovenije. Letos je potekalo drugo leto mednarodnega sodelovanja. Vanj so bili vključeni vsi učenci 

in delavci šole. 

Glavni cilj projekta je raba IKT, 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. Vsi ti cilji so bili doseženi. 

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

komunikacijo v sedanjosti oz. v prihodnosti. Izdelovali so IKT terminološki slovar v šestih jezikih v 

obliki e-knjige, pri čemer so pripravljali tudi zvočne posnetke. Zapisovali so blog maskote, ki je 

potovala od šole do šole in poročala o dejavnostih na šoli. Izdelali smo spletno stran projekta in na 

njej objavljali prispevke, uporabili IKT opremo, orodja (LEGO robotics, tehnics, story starter, 

geocatching, Fairy tales treasure – zaklad pravljic). Učenci so izdelovali različne videe, filme, 

fotografije. Učenci 3. c-razreda so poustvarjali pravljico Pekarna Mišmaš, nekateri učenci 9. razreda 

pa so sestavili animirani film in ga opremili z zvokom in podnapisi. Prav tako smo posneli stop motion 

film o potovanju čebele po Poljskem. 

V tem šolskem letu sta potekali dve delovni srečanji. Oktobra je bilo srečanje v Sloveniji, aprila pa 

v Italiji. Januarja je potekal job shaddowing na Finskem. Udeležila sta se ga dva učitelja. 

Koordinatorica projekta je Špela Mesarič. 

 

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. izpolnjevanje aplikacije Ekošole, ureditev razstave z učenci (glede na to, kar 

se dogaja na šoli), izbirnih predmetih kuhanja, urejanje gredic, šolskega vrta (ekokrožek z učiteljico 

Katjo Zobec), udeležba na festivalu Altermed, tako s stojnico, kot tudi z nastopom učencev 3.  

b-razreda in kuhanjem . 

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: 

 

A)     PROJEKTI: 

 ALTERMED, marec 2017, predstavitev dela ekošole na sejmu Altermed v Celju, tema 

Odgovorno s hrano – Od žita do kruha. Prisotne učiteljice na sejmu: Katja Zobec, Simona 
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Kocbek, Edita Grašič. Učenci so sodelovali na degustacijskem odru s pripravo jedi, ki je 

vsebovala kruh (žemeljni narastek) in z igro Ljubi kruhek;  

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

 LIKOVNO USTVARJANJE TRAJNOSTNA MOBILNOST (ustvarjalno likovno delovanje 

na temo povezava gibanja in zdravega življenja); 

 ŠPORT ŠPAS, 13. 5. 2017 (Ana Otič, Andreja Kolander). 

 

B)     OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE: 

 zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona, 

 zbiralna akcija odpadnih pokrovčkov, 

 zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov, 

 zbiralna akcija odpadnih baterij in akumulatorjev. 

 

C)     DRUGE IZBIRNE AKTIVNOSTI: 

 ozaveščevalne akcije (čiščenje bližnje okolice šole, dnevi dejavnosti); 

 slovenska hrana - Tradicionalni slovenski zajtrk (ekodan); 

 vzdrževanje lastnega vrta (EKOVRT); 

 dobri odnosi v lokalni skupnosti (ekodnevi, šolski projekti); 

 dobri odnosi doma, v družini (ekodnevi, šolski projekti); 

 ohranjanje našega sveta (EKOBRALNI MARATON, ERASMUS + FROM EUROPE 1010 

BC TO EUROPE 2020 PC). 

 

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 62 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 

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 ločevanju 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; 
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− 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; 

− učenci 1. in 2. razredov so obiskali ekokmetijo; 

− izvedli smo ekobralno značko, ki jo je opravilo 47 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 

 

5. 5. in 6. 5. 2017 smo na šoli organizirali bralni maraton pod naslovom Povem ti pravljico – povej 

mi pravljico, katerega namen je bilo doživeti branje kot dogodek, razvijati veselje do branja, 

kreativnost ob in po branju ter seveda nagraditi pridne bralce naše šole. Povabili smo tudi učence OŠ 

Dušana Flisa Hoče, pri katerih smo gostovali preteklo šolsko leto. 

»Brezplačno vstopnico« za zanimiv dogodek v nočnih urah so si zagotovili učenci od 5. do 7. razreda, 

ki so nadarjeni, učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost ustvarjalno branje, in učenci, ki so v 

letošnjem šolskem letu prebrali vse knjige za Prežihovo bralno značko. Bralni maraton smo pričeli v 

petek, 5. 5. 2017, ob 18. uri in jo zaključili v soboto, 6. 5. 2017, ob 10. uri. 

Vse dejavnosti (branje in pripovedovanje pravljic, aerobika, iskanje skritega zaklada, kviz, nočno 

branje …) so potekale na naši šoli, prespali smo v šolskih učilnicah ter doživeli branje v nočnih urah. 

 
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

  

 V četrtek, 18. 5. 2017, ob 8.00 se je pričelo predtekmovanje 12. OTROŠKE VARNOSTNE 

OLIMPIJADE na igrišču OŠ Ludvika Pliberška v Mariboru. Tekmovanje je organizirala Policijska 

postaja Maribor II. Sodelovalo je 15 skupin osnovnih šol iz Maribora in okolice. Našo šolo je 

zastopalo 11 učencev iz 4. a, 4. b in 4. c-razreda.  

Tekmovali so v 4-ih igrah, kjer so pokazali znanje o  prometu,  naravnih nesrečah, delu gasilcev, 

vojakov, policistov in o varni uporabi interneta. Spretni so morali biti pri vožnji s kolesom in pri 

gašenju ter imeti nekaj sreče pri igri človek, ne jezi se. Med igrami je bilo dovolj časa, da smo si 

lahko ogledali razstavljene pripomočke, vozila in živali, ki jih pri delu uporabljajo policisti, gasilci, 

reševalci in vojaki.  

Čas nam je hitro minil in naenkrat je bilo konec prijetnega druženja z vrstniki. Tekmovanje se je 

zaključilo ob 13.30. 

Učenci naše šole so zasedli 7. mesto. 
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S PALČKI V DEŽELO SANJ 

 

Vodja projekta: Ksenija Detiček 

Sodelujoči: učenci prvih razredov 

Številne raziskave kažejo, da smo ljudje danes slabo pismeni.  

Opismenjevanje je proces, ki traja tako rekoč od rojstva. Redno branje z otrokom je eden od 

temeljev uspešnega opismenjevanja. 

Dejavnosti: 

- noč pravljic v prostorih OŠ Miklavž na Dravskem polju (s petka na soboto) 

- tematski roditeljski sestanek na temo bralne pismenosti (6. 2. 2017) 

- starejši učenci berejo mlajšim … 

CILJI 

Senzibilizirati učence za knjižno besedo: 

- razvijanje pozitivnega odnosa do branja 

- doživljati interpretativno prebrane pravljice 

- izražati in primerjati svoja doživetja, čustva, predstave in misli, ki se jim vzbudijo ob 

poslušanju 

- širjenje besednega zaklada … 

S petka, 27. 1. 2017, na soboto, 28. 1. 2017, smo na naši šoli za prvošolce organizirali noč pravljic. 

Učenci so poslušali pravljice, si izdelali lučko, iskali skriti zaklad, imeli čajanko, večerjali, prespali 

v učilnici, zajtrkovali … 

 

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 

o vseprisotnosti in pomembnosti 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.  

Tudi na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju smo v mesecu maju 2017 izpeljali različne 

dejavnosti z možnostmi vseživljenjskega učenja. Program dejavnosti v Tednu vseživljenjskega 

učenja 2017: 

− Šport špas – 13. maj 2017; 

− Predstavitev vrstniške mediacije – 15. maj 2017; 

− Pisanje z roko – 16. maj 2017; 

− Varno na spletu – 16. maj 2017; 

− Dopisovanje z vrstniki iz tujine – 17. maj 2017; 

− Priprava zdravega prigrizka – 18. maj 2017; 

− Varčno z elektriko – 19. maj 2017; 

− Varčno z vodo – 19. maj 2017; 

− Razstava Bodi umetnik »Igraj se z mano« - 13. maj do 19. maj 2017. 

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. 
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  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: 

Dušanka Brumen, 

Jasmina Karakaš 

 

Izvajalec pouka TJ v 

3. razredu: 

Dušanka Brumen, 

Simona Kocbek, 

Špela Mesarič, 

Jasmina Karakaš 

Učitelj 2. razreda: 

Alenka Primec, Sonja 

Feguš, Ana Otič 

 

Učitelj 3. razreda:  

Leja Miljančič, 

Simona Kocbek, 

Edita Grašič 

Drugi strokovni 

delavci šole: 

Simona Kocbek, 

Ines Pečnik, 

Zvonko Trstenjak 

Učenci :  

 

Število  vseh 

udeleženih učencev 

(2016/2017): 

2. razred: 58 

3. razred: 62 

Število oddelkov 2. razreda: 3 

Število oddelkov 3. razreda: 3 

 

V 1. razredu so vsi učenci (61) obiskovali neobvezni predmet tuji jezik angleščina. Angleščino kot 

obvezni predmet so v tem šolskem letu imeli v 2. in 3. razredu. V 2. a, b in c, 3. a in 3. b sta poučevali 

učiteljici razrednega pouka z opravljenim certifikatom iz zgodnjega učenja TJA ter učitelj angleškega 

pouka z opravljenim certifikatom za zgodnje učenje, v 3. c pa učiteljica TJA z opravljenim 

certifikatom za zgodnje učenje. Vsak oddelek je imel angleščino 2 uri tedensko, to je 70 ur v šol. letu. 

Obravnavane teme so bile 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 3. 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.   

  

MIKLAVŽEVANJE 

 

Vodji projekta: Nina Adam in Edita Grašič. 

Dejavnosti, ki so potekale v okviru projekta: 

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

− dan odprtih vrat in ustvarjalne delavnice; 

− okrasitev šole; 

− priprava športne dvorane in scene za prireditev; 

− prireditev Na krilih mavrice; 

− darilni bazar. 

Prireditev smo letos poimenovali Na krilih mavrice. Nanjo so se učenci od prvega do devetega razreda 

pripravljali od začetka šolskega leta.  

V ponedeljek, 28. 11. 2016, so imeli učenci vseh razredov tehniški dan, na katerem so ustvarjali 

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

svojim otrokom oz. vnukom ter s svojimi zamislimi popestrili skupno ustvarjanje. Za okrasitev šole 

in matičnih učilnic so poskrbeli učenci in učitelji. 

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

smo izvedli prireditev z naslovom Na krilih mavrice. Z naslovom smo želeli vsem prisotnim pokazati, 

da je onkraj mavrice vse mogoče, da resnično štejejo drobne stvari in čarobni trenutki. Po končani 
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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 podaljšanega bivanja matične šole in Podružnice Dobrovce so sodelovali v mednarodnem 

projektu Slovenske Karitas »Tek podnebne solidarnosti« v mesecu maju.  

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

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

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

Nangiru iz Kenije, foto zgodbe o deklici Roseni iz Zambije, animirano‐dokumentarni film 

»Prihodnost je v naših rokah« 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 3. 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. 

 

Vodilna tema projekta je bila »Tudi ti lahko spremeniš svet«. Osrednji dogodek se je odvijal v petek, 

16. 9. 2016, ko so imeli učenci 1. VIO kulturni dan – ustvarjalne delavnice na prej omenjeno temo.  

Idejo o miru smo ponesli tudi po kraju – v poštne nabiralnike krajanov smo delili risbice z dobrimi 

mislimi.  

 

 RASTEM S KNJIGO 

 

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

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

knjižnic. Učenci sedmih razredov so v mesecu oktobru obiskali Pionirsko knjižnico Maribor – enoto 

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

Cilji projekta so: 

− predstavitev splošne knjižnice; 

− knjižnično-informacijsko opismenjevanje; 

− seznanitev z vzajemnim katalogom COBISS/OPAC; 

− 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, kritično izmenjajo svoja mnenja o prebrani literaturi. Ob zaključku obiska je vsak učenec 

prejel knjigo slovenskega pisatelja Vinka Möderndorferja z naslovom Kit na plaži. 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. 
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ZDRAVA ŠOLA 

 

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

projekt so bili 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 bila duševno zdravje v prvi polovici leta in zdrava prehrana ter gibanje v drugi polovici leta, vendar 

smo v okviru projekta Zdrava šola uresničevali še 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 bili 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 smo poskrbeli, da so se učenci v šoli zdravo prehranjevali. Učence smo 

spodbujali k vsakodnevnemu pitju vode iz stekleničk, ki so jih prinesli 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 pa sodelujejo s svojimi dedki in babicami. 

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. 

 

POLICIST LEON SVETUJE 

 

Vsi učenci 5. razredov so bili vključeni v republiški projekt Policist Leon svetuje.  

Nosilka projekta je Generalna policijska uprava, izvajalci 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 je pravočasno seznaniti otroke o pravilnem 

ravnanju v primeru nevarnosti, pri čemer jim pomagajo predavanja policista in učiteljev. 

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 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 
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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, devet maskot policista Leona, devet kresničk in tri odsevne jopiče. 

VARNO V VRTEC IN ŠOLO 

V projekt so bili vključeni učenci prvega in drugega razreda. Namen le-tega je bil otroke spodbujati 

k razmišljanju o varnosti v prometu, varnosti na poti v vrtec in šolo ter spoznavanju varnosti v 

avtomobilih. Organizator projekta je bilo društvo Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Društvo 

je 14. 4. 2017, ko je na šoli potekal ekodan, pripravilo brezplačne delavnice za učence prvih in drugih 

razredov na temo Varno v vrtec in šolo. Pripravili so spretnostni poligon s prometnimi znaki in 

avtomobilčki, učenci pa so se preizkusili v poznavanju cestno-prometnih pravil. V okviru tega 

projekta so prvošolci sodelovali tudi na natečaju, kjer so ustvarjali na temi »Varna pot – prometni 

režim okoli vrtca in šole« in »Varen avtomobil«. 

Koordinatorica projekta je bila učiteljica Ksenija Detiček. 

ENERGETSKO ZNANJE ZA ODGOVORNO RAVNANJE 

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

bili učenci od prvega do četrtega razreda. Društvo je 14. 4. 2017 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 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. V okviru tega projekta so prvošolci 

sodelovali na  likovnem natečaju. 

Koordinatorica projekta je bila učiteljica Simona Žitnik.  

 

DAVČNO OPISMENJEVANJE MLADIH 
 

Čas trajanja projekta: februar 2017  

Mentorica na šoli: Helena Jus Silič 

Število udeležencev: 28 učencev – učenci 8. in 9. razreda  

Namen: ozaveščanje učencev o pomenu davkov v vsakdanjem življenju in družbenih posledicah 

neizpolnjevanja davčnih obveznosti. 
 

Cilji:  

− krepitev davčne kulture, s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju otrok in 

mladostnikov; 

− krepitev družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbeni 

vrednoti. 
  

Projekt Davčno opismenjevanje mladih smo izvajali v sodelovanju s Finančno upravo RS. V sredo, 

15. 2. 2017, je na šoli potekalo dvourno predavanje, ki se ga je udeležilo 28 učencev 8. in 9. razredov.  

Izvajalki predavanja s strani Finančne uprave RS sta učencem na zanimiv, slikovit in starostni stopnji 

prilagojen način predstavili: 

− kratek pregled zgodovine davkov,  

− davki v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju, 

− pomen plačevanja davkov in namen porabe davčnih prihodkov, 

− družbene posledice izogibanja izpolnjevanja davčnih obveznosti. 
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EU4Me 
 

Projekt EU4Me smo izvajali v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede v Ljubljani. Cilji projekta 

so poučevati, učiti se in razpravljati o trenutno ključnih tematikah v okviru Evropske unije, in sicer:  

večkulturnost, večjezičnost, o manjšinah in migracijah med učenkami in učenci osnovnih  

šol ter učitelji, razviti pozitiven odnos do evropskih idej in vrednot, razumeti in spoštovati 

večjezičnost in večkulturnost kot značilnost Evropske unije. Vanj so bili  vključeni učenci 7., 8. in 9. 

razreda. V sklopu projekta nas je obiskala dr. Meta Novak iz Fakultete za družbene vede in z učenci 

8. in 9. razreda (skupaj 119 učencev),  v mesecu februarju, izvedla delavnico na temo EU. V mesecu 

juniju smo se s petimi učenci 9. razreda udeležili zaključne prireditve ob zaključku prvega leta 

projekta. Ogledali smo si Hišo EU v Ljubljani in Državni zbor. Projekt se nadaljuje tudi v naslednjem 

šolskem letu.  

 

 ROLE MODEL – VZORNIK 

 

je namenjen otrokom in mladostnikom v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah po vsej Evropi. 

Partner projekta je ESHA – Evropsko združenje ravnateljev. Podpira ga DG EAC – Generalni 

direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo Evropske komisije. Projekt je zasnoval in ga 

razvija Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj na osnovi izkušenj in dobrih praks slovenskega 

programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Izdelke otrok in mladostnikov iz vse Evrope 

bodo zbrali v knjigi in jo poslali voditeljem evropskih držav. Z našo pomočjo bo nastala največja 

evropska knjiga o vzornikih s pomembnim sporočilom. Z njo bodo razmišljanja mladih predstavili 

tistim, ki pomembno oblikujejo življenje naše družbe in vplivajo na njeno prihodnost. V pilotskem 

projektu so sodelovali učitelji podaljšanega bivanja, ki so vzpodbudili 77 učencev 1., 2., 3. in 4. 

razreda za likovno in literarno ustvarjanje. Projekt se nadaljuje tudi v naslednjem šolskem letu.  

 

 ZA LEPŠO ŠOLO 

 

Šolsko okolico (parkirišče pri knjižnici) smo polepšali s talnimi igrami, namenjenimi učencem 1. in 

2. VIO. Talne igre, ki spodbujajo gibanje in socialni razvoj otrok, so nastale v sodelovanju z Rotary 

klubom Maribor Lent, ki so igre v juniju 2017 slavnostno predali v uporabo. 

V okviru projekta za lepšo šolo smo se dvakrat neuspešno prijavili na Merkurjev natečaj. 

 

PROSLAVE IN PRIREDITVE 

 
DAN SPOMINA NA MRTVE 

 

25. 10. 2016 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 in enotnosti se je odvijala 23. 12. 2016 v večnamenski športni 

dvorani pri Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju. Program smo po himni in uvodnem nagovoru 

začeli z recitacijo pesmi Simona Gregorčiča in občutji učencev osmih in devetih razredov, ki so 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 33 - 

 

razmišljali o domovini. Sledil je baletni nastop in pesmi mladinskega pevskega zbora pod vodstvom 

zborovodkinje Nuše Vajs. Proslavo smo zaključili s petjem učencev tretjih razredov in plesalcev 

plesnega krožka, ki so nas popeljali v pravljični svet škratov in praznični čas obdarovanja. 
 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

Slovenski kulturni praznik smo obeležili v torek, 7. 2. 2017, s proslavo, ki se je odvijala v 

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

spomnili na našega največjega pesnika Franceta Prešerna in skozi igro ter recital Prešernovih najbolj 

znanih pesmi. Ob spremljavi kitare so učenci podajali misli o lepoti umetnosti. S pesmijo Slovenskega 

naroda sin, ki jo je zapel mladinski pevski zbor, smo zaključili proslavo. Kulturni program so izvedli 

učenci šole. 

 

ZAKLJUČEK PROJEKTA RAZGIBAJMO OSNOVNOŠOLCE IN SLAVNOSTNA 

OTVORITEV TALNIH NARISANIH IGER NA OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 

Zaključek projekta Razgibajmo osnovnošolce, ki ga je organiziral Rotary klub Maribor Lent, smo 

slavnostno obeležili skupaj z otvoritvijo talnih narisanih iger na OŠ Miklavž na Dravskem polju, ki 

je bila 22. 6. 2017. Na prireditvi so nastopali učenci 1. VIO ter učenci 4. in 5. razredov, ki so vključeni 

v oddelke podaljšanega bivanja. Prireditev sta povezovala učenec Erazem Valentinčič in moderatorka 

ga. Katja Grabrovec, članica Rotary kluba Maribor Lent. Slavnostni govor so imeli ravnateljica OŠ 

Miklavž na Dravskem polju ga. Dušanka Mihalič Mali, predsednik Rotary kluba Maribor Lent g. 

Danijel Lorbek ter ga.  mag.  Nina Kolenc, profesorica športne vzgoje in članica Rotary kluba Maribor 

Lent. Na prireditvi so učenci z različnimi glasbenimi in plesnimi točkami predstavili, kako lahko 

poskrbimo za svoje zdravje. Slavnostno otvoritev talnih narisanih iger na OŠ Miklavž na Dravskem 

polju s prerezom traku sta obeležila ravnateljica OŠ Miklavž na Dravskem polju ga. Dušanka Mihalič 

Mali in  predsednik Rotary kluba Maribor Lent Danijel Lorbek. Organizatorki prireditve sta bili 

učiteljici Ana Otič in Saša Stanković. 

 

DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 
Javna proslava ob dnevu državnosti je potekala v petek, 23. 6. 2017, v večnamenski dvorani pri 

Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju. Potekala je pod naslovom Pusti soncu v srce. Sodelovali 

so učenci iz vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobij, proslave pa se je udeležila in nas nagovorila 

tudi podžupanja Mirjana Vazzas Ferčec. V prvem delu proslave smo se dotaknili pomembne 

prelomnice v slovenski zgodovini, ko je Slovenija postala formalno samostojna in neodvisna, 

poslušali smo deklamacijo Pavčkove pesmi Take dežele ni, se sprostili ob zvokih harmonike, ob tem 

pa smo lahko opazovali lepote Slovenije na fotografijah projekcije. Drugi del proslave  je bil 

namenjen skoku v počitnice, prijateljstvu, ljubezni, soncu. Učenca iz 6. razreda sta zaigrala kratek 

prizor o tem, kako več ne gresta v šolo in kako je vendarle pomembno, da hodimo v šolo in si 

pridobimo znanje za splošno razgledanost. Učenci so deklamirali pesmi o ljubezni, prijateljstvu 

(Koder plavih las, Nekaj je v zraku, Prijateljstvo, Nekaj ti moram povedati). Prireditev je popestril 

tudi naš OPZ in MPZ z uvodno himno, Kekčevo pesmijo in zaključno pesmijo Milijon in ena. Naše 

oči pa so lahko uživale tudi ob baletni točki in drugih plesnih točkah. Ob koncu proslave nam je gospa 

ravnateljica zaželela lepe počitnice, v počitnice pa nas je popeljala pesem Pusti soncu v srce, ki je 

taka zelo pozitivna, vesela in razigrana, primerna za zaključek šolskega leta. 
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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 Reševanje iz 

goreče hiše 

Likovni Oktober 2016 1.−3. r. 

Center Janeza Levca 

Ljubljana 

Igraj se z mano Likovni November 

2016 

1. a, 1. b, 1. c, 2. r., 5. c, 

OPB4, OPB3, 3. a 

17. MLADA 

VILENICA 

Srečna hiša, Modri 

svet za mlade 

Literarni April 2017 4. a 

REPUBLIKA 

SLOVENIJA 

MINISTRSTVO 

ZA OBRAMBO 

Naravne in druge 

nesreče – Pozor, 

nevarne snovi 

Likovni in 

literarni 

Februar 2017 OBD1, OPBD2, 4. a,  

OPBD2, OPB3, OPB4,  

 1. a, 1. c 

POŠTA 

SLOVENIJE 

Pismo Božičku Likovni, 

literarni 

December 

2016 

1. c, 1. b 

Nivea Podarite nam 

modro srce 

Likovni Februar 2017 1. b, 1. c, 2. b, 2. c, 

OBD1, OPBD2, OPB2, 

OPB3,  OPB2, OPB4, 

OPBK1, nadarjeni, 6. r. 

OŠ BREZOVICA 

PRI LJUBLJANI 

Skupaj smo večji 

 
Likovni Maj 2017 OPBD1 

MLADINSKA 

KNJIGA 

Poljubna Likovni Januar 2017 1. c 

Društvo za 

trajnostni razvoj – 

Sobivanje 

Varno v vrtec in 

šolo 

 

Likovni 

 

 

April 2017 

 

 

1. c 

 

 

Društvo za 

trajnostni razvoj – 

Sobivanje 

Energetsko znanje 

za odgovorno 

ravnanje 

Likovni April, 2017 1. b 

OŠ Muta Vsaka vas ima 

svoj glas 

Narečni Junij 2107 1. c 

OŠ Muta Vsaka vas ima 

svoj glas 

Likovni in 

literarni 

Maj 2017 OPB2, OPB3, OPBK1 

Evropa v šoli Sodelujem, svet 

oblikujem 

Likovni in 

literarni 

marec 2017 cela šola 

Karitas Tek podnebne 

solidarnosti 

Športni Junij 2017 OPB1B, OPB1C, OPB2, 

OPBD2, OPBD3, OPB3, 

OPBK1, OPBK2, OPB4, 

OPB5 

Smar – team, 

Brezovica 

Z domišljijo na 

potep 

Literarni November 

2016 

3. r. 

Društvo za 

trajnostni razvoj 

Sobivanje 

Spodbujamo 

prijateljstvo 

Literarni 

likovni 

marec 2017 nadarjeni 5. in 7. r. 
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Društvo za 

trajnostni razvoj 

Sobivanje 

Spodbujamo 

prijateljstvo 

Likovni marec 2017 1. a, 1. b 

Zavod Zaupanje Čarobni dan  Ustvarjalni januar 2017 OPBD1, OPBD2 

Kulturno društvo 

Vilenica Sežana in 

Območna izpostava 

JSKD Sežana 

Čista voda - čista 

sreča 

Literarni april 2017 7.–9. r. 

Inštitut za 

mladinsko politiko 

Odpravimo 

stereotipe »Pokaži 

pot do enakosti 

spolov« 

Likovni, 

fotografski, 

literarni 

junij – avgust 

2017 

7. -9. r. 

Rdeči križ Slovenije Otroci pomagajo 

otrokom 

Likovni Junij 2017 OPB4 

Amnesty 

International 

Jezikovne kartice Likovni November 

2016 

Nadarjeni učenci 5. in  

6. r. 
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3 UDELEŽBE IN USPEHI NAŠIH UČENCEV NA TEKMOVANJIH 

V ŠOLSKEM LETU 2016/17 
 

 BRONASTO SREBRNO ZLATO DIAMANTNO PRIZNANJE ZA 
SODELOVANJE 

MATEMATIKA – VEGOVO 
PRIZNANJE 

80 5 1 / / 

LOGIKA 69 2 1 / / 

FIZIKA – ŠTEFANOVO PRIZNANJE 14 6 / / / 

ASTRONOMIJA 14 / / / / 

SLOVENŠČINA – CANKARJEVO 
PRIZNANJE 

27 2 / / 56 

ANGLEŠKI JEZIK – 8. RAZRED 2 2 1 / / 

ANGLEŠKI JEZIK – 9. RAZRED 4 2 / / / 

NEMŠKI JEZIK – 9. RAZRED 3 3 / / / 

BIOLOGIJA – PROTEUSOVO 
PRIZNANJE 

5 1 / / / 

KEMIJA – PREGLOVO PRIZNANJE 1 / / / / 

ZGODOVINA 5 / / / / 

ZGODOVINSKI KVIZ: IZUMI IN 
IZNAJDBE  

/ 6 / / / 

GEOGRAFIJA 6 / / / / 

VESELA ŠOLA 35 7 1 / / 

NEMŠKA  BRALNA ZNAČKA  / 15 39 / 1 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA / 9 35 / 15 

NARAVOSLOVJE – KRESNIČKA 58 / / / / 

TEKMOVANJE ZA ZLATO 
KUHALNICO  

/ / 3 / / 

TEKMOVANJE MLADIH 
ČEBELARJEV 

6 / / / / 
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

OTROŠKA VARNOSTNA 
OLIMPIJADA 

PODROČNO TEKMOVANJE (7. mesto) 

KOŠARKA - starejši 2002 OBČINSKO (Miklavž)            1.  mesto 

PODROČNO (Miklavž)            1.  mesto 

¼  finale  DRŽAVNEGA (Miklavž)           1.  mesto 

½  finale  DRŽAVNEGA (Murska Sobota)           1.  mesto 

Finale  DIVIZIJE  VZHOD (Poljčane) 3.   mesto 
 

KOŠARKA - mlajši 2004 OBČINSKO (Lovrenc)            1.  mesto 

PODROČNO (Miklavž) 1.  mesto 

¼  finale  DRŽAVNEGA (Miklavž)           1.  mesto 

½  finale  DRŽAVNEGA (Šoštanj)           1.  mesto 

Finale  DIVIZIJE  VZHOD (Murska Sobota) 3.  mesto 
 

NOGOMET - starejši 2002 OBČINSKO (Maribor)            2.  mesto 

PODROČNO (Maribor)            3.  mesto 

¼  finale  DRŽAVNEGA (Kidričevo)           1.  mesto 

½  finale  DRŽAVNEGA (Prevalje)           1.  mesto 

Finalni turnir DRŽAVNEGA (Kidričevo) 1.  mesto v Sloveniji ! 
 

NOGOMET - mlajši 2004    OBČINSKO (Maribor)                                                5. – 8. mesto 

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

LOBENWEIN  Vanesa 1000 m Starejše 
deklice 

1. 
mesto  

BRUNEC  Miha Skok v višino Mlajši 
dečki 

1. 
mesto  

URSINI  Erik 600 m Mlajši 
dečki 

2. 
mesto  

GRANULA  Sergej Suvanje krogle Starejši 
dečki 

3. 
mesto  

ROŽANC  Ana Skok v 
višino 

Starejše 
deklice 

3. mesto  

 

ATLETIKA – državno 
(Žalec) 

URSINI  Erik 600m Mlajši 
dečki 

4. mesto  

 

ODBOJKA - starejše 
deklice 

- predtekmovanje – območno                      2. mesto 

- finale – območno                                       4. mesto               

MALA ODBOJKA – mlajše 

deklice 

- predtekmovanje – območno                       3. mesto  

 

Tekmovanje v gradnji mostov iz špagetov »Ali je kaj trden most?«  - 2. mesto 

 

Težko je soditi, kateri dosežek je največji, najboljši, vsekakor pa je zgodovinski rezultat za šolo 

usvojitev naslova DRŽAVNEGA PRVAKA V NOGOMETU.  

 

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 2016/2017 smo pričeli s skupnim načrtovanjem dejavnosti ob pouku in z izobraževanjem 

formativno spremljanje pouka. Nadaljevali smo z motivacijskim srečanjem v SNG Maribor s 

predavanjem Ranka Rajovića.  

  

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

kot projekt bralno-učnih strategij in formativno spremljanje pouka.  

 

Strokovni delavci so se udeležili naslednjih izobraževanj:  

 

Izobraževanje Izvajalec Čas in kraj izvedbe Trajanje 

Skupno načrtovanje 

dejavnosti ob pouku 
Ravnateljica in pedagoginje 25. 8. 2016, Tisa – Pohorje 8 

Formativno spremljanje 

pouka 
Dr. Milena Kerndl 

29. 8. 2016,  

OŠ Miklavž na Dravskem 

polju 

8 

Zakaj učenci ne marajo 

učenja? 

Dr. Ranko Rajović 

PSOŠ 
SNG Maribor 2 

Nudenje prve pomoči Dr. Sašo Žitnik 

6. 9. 2016, 

OŠ Miklavž na Dravskem 

polju 

2 

Osem krogov odličnosti Jani Prgić 

20. 2. 2017,  

OŠ Miklavž na Dravskem 

polju 

8 

Prvi starševski večer -  Mi 

med seboj 

Zdenka Roškarič Duh, 

Živa Krajnc, 

Vesna Jelen Godunc 

24. 11. 2016,  

OŠ Miklavž na Dravskem 

polju 

2 

 Drugi starševski večer -   

Osem krogov odličnosti 
Jani Prgič 

14. 3. 2017, 

OŠ Miklavž na Dravskem 

polju 

2 

Varnost pri delu Varnost 

13. 5. 2017, 

OŠ Miklavž na Dravskem 

polju 

2 

 

 

Poročilo o izobraževanju za preteklo šolsko leto in individualno izobraževanje vseh delavcev šole sta 

prilogi  Zaključnega poročila.     

 

V šolskem letu 2016/2017 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport redno nakazovalo 

sredstva za izobraževanje. V času od julija 2016 in do junija 2017 smo porabili za izobraževanje 

zaposlenih 6.136,19 €.  
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5 REALIZACIJA PREDMETNIKOV IN UČNIH NAČRTOV 
 

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

2016/2017 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 ter s kakšnim znanjem 

devetošolci zapuščajo našo šolo. Vsi strokovni delavci so opravili analizo vseživljenjskih znanj in 

samoevalvacijo vzgojno-izobraževalnih ciljev, kar je izjemnega pomena za načrtovanje dela v 

naslednjem šolskem letu. 

Šolski koledar je bil v celoti realiziran. Opravljenih je bilo 190 dni pouka (od 1. r. do 8. r.), v 9. r. je 

bilo 184 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 100,35%. 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – I. VIO  
 

Predmet 
Planirane 

ure 

1. a,  
realizacija Planirane 

ure 

1. b,  
realizacija Planirane 

ure 

1. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

Ure % ure % ure % % 

SLJ 210 210 100 210 211 100,48 210 214 101,90 

MAT 140 140 100 140 140 100 140 140 100,00 

LUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100,00 

GUM 70 70 100 70 70 100 70 71 101,43 

SPO 105 105 100 105 105 100 105 107 101,90 

ŠPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100,00 

SKUPAJ 700 700 100 700 701 100,08 700 707 100,87 100,31 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

 2. a,  
realizacija Planirane 

ure 

2. b,  
realizacija Planirane 

ure 

2. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

Ure % ure % ure % % 

SLJ 245 247 100,82 245 247 100,82 245 245 100,00 

MAT 140 140 100 140 140 100,00 140 140 100,00 

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

GUM 70 70 100 70 70 100,00 70 71 101,43 

SPO 105 104 99,05 105 106 100,95 105 105 100,00 

ŠPO 105 105 100 105 106 100,95 105 107 101,90 

TJA 70 68 97,14 70 70 100,00 70 70 100,00 

SKUPAJ 805 804 99.57 805 809 100,50 805 809 100,50 100,19 
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Predmet 
Planirane 

ure 

 3. a,  
realizacija Planirane 

ure 

3. b,  
realizacija 

Planirane 
ure 

3. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

Ure % ure %  ure % % 

SLJ 245 245 100 245 245 100 245 245 100 

MAT 175 175 100 175 176 100,57 175 174 99,4 

TJA 70 70 100 70 70 100 70 71 101,4 

LUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

GUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

SPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

ŠPO 105 105 100 105 105 100 105 104 99 

SKUPAJ 840 840 100 840 841 100,08 840 839 99,8 99,96 

 

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 175 176 100,57 175 176 100,57 175 175 100 

MAT 175 175 100 175 175 100 175 175 100 

TJA 70 69 98,57 70 70 100 70 70 100 

LUM 70 71 101,4 70 70 100 70 70 100 

GUM 52,5 53 100,95 52,5 52 99 52,5 53 101 

DRU 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

NIT 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

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

RUR 17,5 18 102,86 17,5 18 102,86 17,5 17 97 

SKUPAJ 840 843 100,59 839,5 841 100,17 839,5 840 100,1 100,3 

 
 

Predmet 
Planirane 

ure 

5. a,  
realizacija Planirane 

ure 

5. b,  
realizacija Planirane 

ure 

5. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

Ure % ure % ure % % 

SLJ 175 176 101 175 175 100 175 175 100 

MAT 140 140 100 140 140 100 140 140 100 

TJA 105 104 99,5 105 105 100 105 105 100 

LUM 70 70 100 70 70 100 70 70 100 

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

DRU 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

NIT 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

GOS 35 35 100 35 35 100 35 35 100 

ŠPO 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

SKUPAJ 892,5 893 100,17 892,5 891 99,67 892,5 893 100,11 99,98 
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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 175 177 100,01 175 176 100,57 175 174 99,4 

MAT 140 140 100 140 134 95,7 140 137 97,8 

TJA 140 131 93,57 140 135 96,4 140 134 95,7 

LUM 35 35 100 35 34 97 35 37 105,7 

GUM 35 38 108 35 36 102 35 34 97 

ZGO 35 37 105,71 35 37 105,71 35 35 100 

GEO 35 34 97,14 35 36 102 35 36 102 

NAR 70 71 101,43 70 69 98,6 70 67 95,7 

    TIT 70 67 95,7 70 67 95,7 70 71 101,4 

GOS 52,5 51 97,14 52,5 53 100,95 52,5 53 100,9 

ŠPO 105 104 99,05 105 101 96,19 105 104 99 

SKUPAJ 892,5 885 99,1 892,5 878 99,16 892,5 
 

882 
98,8 99,02 

 

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 140 138 95,8 140 140 100 140 140 100 

MAT 140 144 102,8 140 139 99 140 140 100 

TJA 140 135 96,43 140 134 95,71 140 141 101 

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

GUM 35 36 102 35 39 111 35 36 102 

GEO 70 72 102,8 70 73 104 70 69 98,57 

ZGO 70 71 101,4 70 75 107,14 70 69 98,57 

DKE 35 36 103 35 35 100 35 34 97 

NAR 105 102 97,1 105 107 102 105 105 100 

TIT 35 34 97 35 34 97 35 36 103 

ŠPO 70 73 104,28 70 67 95,71 70 73 104,28 

SKUPAJ        875 877 100,2 875 877 101,2 875 877   102,2 100,5 
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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 122,5 123 100,4 122,5 123 100,4 122,5 123 100,4 

MAT 140 137 97,9 140 137 97,9 140 137 97,9 

TJA 105 105 100 105 105 100 105 105 100 

LUM 35 37 105,7 35 34 97 35 38 108,5 

GUM 35 34 97 35 34 97 35 34 97 

GEO 52,5 53 101 52,5 53 101 52,5 50 95,2 

ZGO 70 67 95,71 70 68 97,14 70 69 98,57 

FIZ 70 71 101,4 70 70 100 70 69 98,6 

KEM 70 68 97 70 67 96 70 70 100 

BIO 52,5 52 97 52,5 53 97 52,5 54 102,9 

ŠPO 70 72 102,85 70 71 101,43 70 71 101,43 

DKE 35 35 100 35 36 103 35 38 108 

TIT 35 36 103 35 35 100 35 34 97 

SKUPAJ 892,5 890 99 892,5 886 99 892,5 892 99 99 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

9. a,  
realizacija Planirane 

ure 

9. b,  
realizacija 

 
Planirane 

ure 

9. c,  
realizacija 

SKUPAJ 
realizacija 

Ure % ure % ure % % 

SLJ 144 150 104 144 150 104 144 150 104 

MAT 128 133 104 128 133 104 128 133 104 

TJA 96 102 106 96 102 106 96 102 106 

LUM 32 34 106 32 34 106 32 34 106 

GUM 32 34 106 32 35 109 32 32 100 

GEO 64 64 100 64 62 96,8 64 66 103,1 

ZGO 64 63 98,44 64 65 101,56 64 65 101,56 

FIZ 64 66 103 64 67 104,7 64 66 103 

KEM 64 67 104,6 64 64 100 64 67 104,6 

BIO 64 67 104 64 70 109 64 65 101 

ŠPO 64 66 103,1 64 66 103,1 64 66 103,1 

SKUPAJ 816 846 103,7 816 848 103,9 816 846 104 103,9 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – SKUPAJ 

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

Realizacija 100,31 100,19 99,96 100,3 99,98 99,02 100,5 99 103,9 

SKUPAJ 100,35 
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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 2016/2017 od 1. do 9. 

razreda pouk že drugič zapored potekal v treh oddelkih. Zaradi tega smo še vedno soočeni s 

pomanjkanjem učilnic in zato smo že preteklo šolsko leto iz mediacijske sobe začasno uredili učilnico 

5. b razreda, prav tako pa imamo še vedno začasno učilnico v prostorih male telovadnice, v kateri se 

je izvajal pouk v 4. c-razredu, 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 6 8 14 JERNEJA MALEC 

1. B 14 9 23 SIMONA ŽITNIK 

1. C 12 12 24 KSENIJA DETIČEK  

2. A 8 9 17 ALENKA PRIMEC 

2. B 11 11 22 SONJA FEGUŠ 

2.C 10 9 19 ANA OTIČ 

3. A 6 9 15 LEJA MILJANČIĆ  

3. B 12 12 24 SIMONA KOCBEK  

3. C 12 11 23 EDITA GRAŠIČ 

4. A 5 11 16 DARJA NERAT  

4. B 14 7 21 TATJANA LASBAHER  

4. C 14 8 22 DARJA MAJHENIČ  

5. A 8 14 22 LIDIJA VINTER 

5. B 10 11 21 BLANKA ŠIROVNIK 

5. C 10 11 21 IRENA KOS  

6. A 11 10 21 MARJETKA BREZNIK 

6. B 9 11 20 LEANDRA MERNIK 

6.C 8 15 23 MARIJA KOLARIČ 

7. A 10 8 18 ŠPELA MESARIČ 

7. B 13 8 21 LILIJANA ZDUNIČ 

7. C 11 8 19 ROK OZMEC 

8. A 10 10 20 JYOTI JÖBSTL 

8. B 11 9 20 KATJA ZOBEC 

8. C 13 7 20 LEONIDA GAVEZ ŠERBINEK 

9. A 12 7 19 NEVENKA GSELMAN 

9. B 11 9 20 JANJA DRAŠKOVIČ 

9. C 11 9 20 INES PEČNIK 
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SKUPAJ 282 263 545 CELOTNA ŠOLA  

SKUPAJ 25 37 62 PODRUŽNICA (od 1. a do 4. a) 

SKUPAJ 257 226 483 MATIČNA ŠOLA 

 

Šolo je obiskovalo 545 učencev, od tega 263 deklic in 282 dečkov. 

Osnovnošolsko obveznost je končalo 59 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 194 učencev na matični šoli in 59 učencev 

na podružnici. 

 

Razred 
Število prijav v OPB, 

matična šola 

Število prijav v OPB, 

podružnična šola 

1. 47 14 

2. 44 16 

3. 45 15 

4. 38 14 

5. 20 / 

SKUPAJ 194 59 

 

Razred 
Število prijav v JV, 

matična šola 

Število prijav v JV, 

podružnična šola 

1. 41 14 

 

1. razred JV spada v razširjeni program.  

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

 

V oddelkih OPB poučujejo:  

 na matični šoli: Zorka Kirbiš/Nataša Bukovšek Kosi, Vesna Kramberger, Ksenija Detiček, Helena 

Jus Silič, Simona Kocbek, Edita Grašič, Sonja Feguš, Darja Majhenič, Karina Ladinek, Janja 

Štrucl/Miha Soršak, Barbara Vidovič/Saša Stanković, Tatjana Lasbaher, Ana Otič, Simona 

Žitnik, Dolora Klasinc, Barbara Ajdinović, Matija Bačnik; 

 na podružnici: Marija Petko, Darja Nerat, Alenka Primec, Jerneja Malec, Ana Koritnik, Dušanka 

Brumen, Leja Miljančić, Jasmina Karakaš. 

 

V oddelkih JV: 

 na matični šoli: Lidija Vinter, Sonja Feguš, Vesna Kramberger, Zorka Kirbiš/ Nataša 

Bukovšek Kosi, Barbara Vidovič/Saša Stanković, Leonida Gavez Šerbinek; 

 na podružnici: Marija Petko, Dušanka Brumen, Darja Nerat, Jerneja Malec, Jasmina Karakaš. 

 

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja je v šolskem letu 2016/2017 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, Šport špas, pomladna delavnica) in 

vrtiljak dejavnosti (sprostitvene dejavnosti, mali ustvarjalci, pravljične urice, mali instrumenti, 

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. V šolskem letu smo pripravili 

2 večji razstavi 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 o dogajanju v OPB.  

Skozi vse 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 odloč. 

 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 6 8 14 6 8 14 0 0 0 0 0 0    53 78 131 2 0 2 0 0 0 91,67 1 2 

1.B 14 9 23 14 9 23 0 0 0 0 0 0    63 51 114 7 0 7 0 0 0 92,66 1 0 

1.C 12 12 24 12 12 24 0 0 0 0 0 0    79 89 168 0 0 0 0 0 0 91,80 1 1 

2.A 8 9 17 8 9 17 0 0 0 0 0 0    54 72 126 10 0 10 0 0 0 94,15 1 0 

2.B 11 11 22 11 11 22 0 0 0 0 0 0    70 52 122 7 1 8 0 0 0 94,74 0 0 

2.C 10 9 19 10 9 19 0 0 0 0 0 0    69 45 114 5 1 6 0 0 0 92,79 0 1 

3.A 6 9 15 6 9 15 0 0 0 0 0 0    33 64 97 11 13 24 0 1 1 93,71 0 2 

3.B 12 12 24 11 12 23 1 0 1 0 0 0    46 74 120 7 0 7 0 0 0 94,85 0 0 

3.C 12 11 23 12 11 23 0 0 0 0 0 0    49 56 105 10 5 15 0 0 0 93,76 1 1 

4.A 5 11 16 5 11 16 0 0 0 0 0 0    28 69 97 14 2 16 0 0 0 94,69 0 2 

4.B 14 7 21 14 7 21 0 0 0 0 0 0    39 23 62 16 1 17 0 0 0 93,67 1 2 

4.C 14 8 22 14 8 22 0 0 0 0 0 0    41 46 87 20 2 22 0 0 0 96,77 0 1 

5.A 8 14 22 8 14 22 0 0 0 0 0 0    50 66 116 25 3 28 0 0 0 96,01 1 3 

5.B 10 11 21 10 11 21 0 0 0 0 0 0    46 38 84 12 6 18 0 0 0 92,13 0 3 

5.C 10 11 21 10 11 21 0 0 0 0 0 0    43 68 111 6 2 8 0 0 0 91,89 3 3 

6.A 11 10 21 11 10 21 0 0 0 0 1 1    39 15 54 5 0 5 0 0 0 94,96 0 1 

6.B 9 11 20 8 11 19 1 0 1 0 0 0    15 27 42 7 2 9 2 0 2 92,15 0 1 

6.C 8 15 23 8 15 23 0 0 0 0 0 0    5 30 35 22 4 26 0 0 0 88,00 1 0 

7.A 10 8 18 10 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16 22 26 2 28 3 0 3 93,32 1 2 

7.B 13 8 21 13 8 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 23 19 1 20 2 0 2 92,40 1 2 

7.C 11 8 19 11 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 26 33 2 35 3 0 3 92,63 0 1 

8.A 10 10 20 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15 28 12 2 14 2 0 2 94,10 0 0 

8.B 11 9 20 11 8 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0  11 11 17 7 24 4 1 5 89,42 1 3 

8.C 13 7 20 13 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 26 45 15 2 17 2 0 2 91,80 1 0 

9.A 12 7 19 12 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 37 25 1 26 1 1 2 91,40 0 2 

9.B 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 41 16 4 20 1 0 1 92,08 1 1 

9.C 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 31 49 12 0 12 0 0 0 90,84 0 1 

SK 282 263 545 280 262 542 2 1 3 0 1 1 0 0 0 949 1118 2067 361 63 424 20 3 23 92,90 16 35 

 

V šolskem letu 2016/2017 je šolo obiskovalo 545 učencev. Razred je uspešno zaključilo 542 učencev. 

V višji razred ne napredujejo 3 učenci. 

Šolo je zapustilo 59 devetošolcev. 

 

ŠOLSKI OBISK (razvidno iz zgornje tabele) − povprečje šolskega obiska je bilo 92,90 %, najvišji 

obisk smo zabeležili v oddelku 4. c (96,77 %), najnižji pa v 6. c (88 %). 
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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 

424 vzgojnih ukrepov in 23 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 2067 priznanj in pohval na 

različnih področjih.  

 

EVALVACIJA VZGOJNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

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 ter 

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 12. 9. 2016 oz. 13. 9. 2016. 

13. septembra 2016 je bil na Svetu staršev skupaj z LDN šole obravnavan in sprejet Vzgojni načrt in 

akcijski načrt za leto 2016/2017. 

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 bila izpostavljena uporaba mobilnih telefonov v šolskih prostorih, 

nedovoljeno snemanje, fotografiranje in objave na socialnih omrežjih, neprimeren odnos in 

neupoštevanje dogovorov pri pouku oz. dnevih dejavnosti in neopravičeno izostajanje od pouka. Od 

1. 9. 2016 do 23. 6. 2017 je bilo izrečenih 23 vzgojnih opominov (3 deklicam in 20 fantom). Po izreku 

vzgojnega opomina je vsak razrednik pripravil za učenca individualni vzgojni načrt in spremljal 

njegovo vedenje ter delo.  

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 se 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 so bile realizirane 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 bili 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 Mladi in načrtovanje prihodnosti, in to je bila tudi 

osrednja tema delovanja skupnosti učencev šole. 

Predstavniki šolskega parlamenta so sodelovali na Medobčinskem otroškem parlamentu, 9. 3. 2017. 

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; 
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− 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 3 1. A 9 9 9 

1. B 10 8 5 1. B 
10 

SPO 1 
7 9 

1. C 9 9 7 1. C 9 9 11 

2. A 10 7 5 2. A 9 9 8 

2. B 10 8   8 2.B 8 
6 

SPO 3 
12 

2. C 7 11 9 2. C 9 
5 

SPO 3 
9 

3. A 8 9 3 3. A 9 9 7 

3. B 
9 

SPO 2 
7 5 3. B 

5 

SPO 5 
8 11 

3. C 8 10 3 3. C 9 9 8 

SKUPAJ 80 78 48 SKUPAJ 77 71 84 

 

DOPOLNILNI POUK 

RAZRED SLJ ŠT. UČ. MAT ŠT. UČ. 

4. a 9 4 8 4 

4. b 10 7 8 7 

4. c 10 3 8 3 

      5.a   8 7 10 7 

5. b 6 5 12 5 

5. c 4 5 15 5 

SKUPAJ 47 31 61 31 

 

DODATNI POUK 

RAZRED SLJ ŠT. UČ. MAT ŠT. UČ. 

4. a 9 5 9 5 

4. b       8 8 10 8 

4. c 8 8 10 8 

5. a 7 8 11 8 

5. b 6 8 12 8 

5. c 9 4 9 4 

SKUPAJ 45 41 61 41 

 

DOPOLNILNI POUK 

PRED. RAZRED ŠT. UČ. ŠT. UR IZVAJALEC 

MAT  7., 9. 23 35 Nevenka Gselman 

MAT 6., 8. 26 35 Lilijana Zdunič 

SLJ 6. 4 35 Nina Adam/Anita Babič 

    SLJ         7.     14     34      Nina Adam/Anita Babič 

TJA 6., 8. 27 42 Jyoti Jöbstl 

TJA 7., 9. 11 35            Špela Mesarič 

SLJ 8., 9. 18 35 Marija Kolarič 

SKUPAJ  123 251  
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V tabeli so vpisani učenci, ki so obiskovali dopolnilni pouk redno, občasno pa so (predvsem pred 

pisnim in ustnim ocenjevanjem) prihajali še učenci, ki so potrebovali dopolnilno razlago pri 

posamezni učni snovi. 
 

DODATNI POUK 

PRED. RAZRED 
ŠT. 

UČ. 

ŠT. 

UR 
IZVAJALEC 

SLJ  8., 9. 11 35 Janja Draškovič 

SLJ 6., 7. 21 34 Katarina Germšek/Bojana Pauman 

MAT 6., 7.  30 18 Helena Jus Silič 

MAT  8., 9. 24 18 Helena Jus Silič 

TJA 6.,7., 8., 9. 8 38 Jyoti Jöbstl 

SKUPAJ  94 143  

 

Pri dodatnem pouku slovenščine (6. in 7. r.) so učenci nadgrajevali znanje slovenščine, urili bralno 

razumevanje in razčlenjevali umetnostna in neumetnostna besedila. 

Pri matematiki smo imeli na šoli organizirani dve interesni dejavnosti: iz logike in matematike. 

V tabeli je predstavljeno povprečno število učencev, saj so dopolnilni pouk občasno obiskovali tudi 

učenci, ki jim je  določena snov povzročala 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 – odbojka 35/32 2 Andreja Kolander 

Šport za sprostitev 35/32 1 Andreja Kolander 

Obdelava gradiv – les  35/32 2 Rok Ozmec 

Organizmi v naravnem in umetnem okolju 35 1 Karina Ladinek 

Sodobna priprava hrane 35 2 Karina Ladinek 

Poskusi v kemiji  35/32 1 Leandra Mernik 

Šolsko novinarstvo 35/32 2 Marija Kolarič 

Vzgoja za medije – televizija 32 1 Dolora Klasinc 

Nemščina v 7., 8. in 9.  razredu    70 1 Ines Pečnik 

 Verstva in etika       1                                 35/32 1 Dolora Klasinc 

Gledališki klub 35/32 1 Janja Draškovič 

Turistična vzgoja 35/32 1 Janja Draškovič 

Vzgoja za medije – radio 35 1 Dolora Klasinc 

Šport za zdravje 35/32 3 Miro Kalezič 

Literarni klub 35/32 1 Katarina Germšek 

Latinščina I 70/64 1 Katjuša Kolar 

Matematična delavnica 7 35 1 Helena Jus Silič 

Matematična delavnica 8 35 1 Helena Jus Silič 

Računalniška omrežja 35/32 1 Zvonko Trstenjak 

Življenje človeka na Zemlji 35/34 1 Irena Rajbar, Nataša 

Kraner 

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 različne interesne dejavnosti 

(družboslovno, naravoslovno in splošno področje). 

Realiziranih je bilo 1836 ur (od planiranih 1874), 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. 64 4 

6. 64 4 

7. 58 4 

8. 60 4 

9. 59 4 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 53 - 

 

 
 PRIIMEK IN IME  INTERESNA DEJAVNOST letni fond realizirano 

1 Adam, Nina/ Babič, Anita Bralno pripovedovanje 30 30 

2 Adam, Nina/ Babič, Anita Ustvarjalno branje 40 39 

3 Gselman, Nevenka Matematični kenguru 30 30 

4 Kolander, Andreja Odbojka 35 35 

5 Malec, Jerneja Od ideje do … 30 30 

6 Jus Silič, Helena Mladi planinci, 1. – 4. r. 50 42 

7 Vajs, Nuša  Otroški in mladinski pevski zbor 304         291 

8 Glodež, Boštjan  Odbojka (zunanji) 50 50 

9 Grašič, Edita  Eko ustvarjalnice 35 29 

10 Žuran, Matjaž  Lego robotki 25 26 

11 Ozmec, Rok Košarka 1.– 4. r. 50 50 

12 Ozmec, Rok Košarka  30 30 

13 Ozmec, Rok Promet 15 8 

14 Roškarič Duh, Zdenka Vrstniška mediacija 20 20 

15 Jelen Godunc, Vesna Vrstniška mediacija 20 20 

16 Mesarič, Špela Evropa 1010-Evropa 2020 30 28 

17 Kolarič, Marija Novinarski krožek 40 40 

18 Gavez Šerbinek, Leonida Zgodovinski krožek 30 30 

19 Gavez Šerbinek, Leonida Mladi planinci 5.– 9. r. 20 20 

20 Majhenič, Darja Od ideje do …, 4., 5. r. 40 40 

21 Majhenič, Darja Krožek za razmišljanje 40 40 

22 Miljančić, Leja Ustvarjamo s papirjem 30 30 

23 Lorber, Albin Likovni krožek 30 30 

24 Breznik, Marjetka  Biološki krožek 16 16 

25 Breznik, Marjetka  Kresničke 20 20 

26 Rajbar, Irena Geografski krožek 20 20 

27 Nerat, Darja Plesni krožek 40 40 

28 Nerat, Darja Vesela šola 15 15 

29 Draškovič, Janja  Dramski krožek 50 50 

30 Draškovič, Janja  Turistični krožek 20 20 

31 Zdunič, Lilijana  Logika 30 30 

32 Širovnik, Blanka  Dramski krožek, 5. in 6. r. 70 70 

33 Kocbek, Simona Čebelarski krožek 40 40 

34 Žitnik, Simona  Od ideje do …, 1.-3. r. 35 35 

35 Vinter, Lidija  Mladi zeliščarji 15 15 

36 Otič, Ana  Plesni krožek 35 35 

37 Kalezič, Miro Košarka, 6.– 9. r. 90 116 

38 Mernik, Leandra Kemijski krožek 25 25 

39 Mernik, Leandra Miklavška kuhalnica 25 25 

40 Zobec, Katja  Ekokrožek 20 20 

41 Germšek, Katarina Potovanje po svetu literature 40 15 

42 Klasinc, Dolora Ples salsa 20 16 

43 Primec, Alenka Recitacijski krožek 35 36 

44 Vinter, Širovnik, Kos Kolesarski krožek, 3 x 25 75 75 

45 III. triada Teh. umetn.  v III. triadi 114 114 

SKUPAJ 1874 1836 
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12 NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA 
 

ANALIZA DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA  SLOVENŠČINA 

6. RAZRED 

 

OPIS DOSEŽKOV UČENCEV 6. RAZREDA NA NPZ - SLOVENŠČINA 

DATUM: četrtek, 4. 5. 2017 

 

Od skupaj 64 učencev 6. razreda je nacionalno preverjanje znanja opravilo 59 učencev, to je 92,2 

%. 

 

Podatki za našo šolo v primerjavi z državnim povprečjem 

 Št. učencev Povprečje  Standardni odklon 

Na ravni države 17.261 51,61 % 19,35 

Na ravni šole 59 55,42 % 17,95 

 

Pregled dosežkov in odstopanje v odstotkih glede na državno povprečje (za obdobje 5 let) 

Leto Državno povprečje Šolsko povprečje Odstopanje 

2017 51,61 % 55,42 % + 3,81 % 

2016 54,46 % 54 % ˗ 0,46 % 

2015 49,47 % 57,46 % + 7,99 % 

1014 62,10 % 68,95 % + 6,85 % 

2013 49,79 % 60,26 % + 10,47 % 

 

Primerjava rezultatov po oddelkih 

 6. a 6. b 6. c 

Število učencev v 

oddelku 

21 20 23 

Število udeleženih 

na NPZ 

20 19 20 

Dosežek v % 60,2 % 53,26 % 52,70 % 

Odstopanje glede na 

državno povprečje v 

% 

+ 8,59 % + 1,65 % + 1,09 % 

 

Odstopanje števila učencev glede na državno povprečje 

Nad državnim povprečjem Pod državnim povprečjem 

36 (61 %) 23 (39 %) 

 

Najslabši dosežen rezultat: 12 %. Najboljši dosežen rezultat: 90 %. 

 

ANALIZA DOSEŽKOV 

STRUKTURA NALOG 

Preizkus je dvodelen, v razmerju, kot ga določa učni načrt: 40 % nalog je namenjenih preverjanju 

standardov znanja iz književnosti, 60 % pa iz jezika. 

V I. (jezikovnem) delu preizkusa so učenci prebrali izhodiščno besedilo Varnost na spletu iz rubrike 

Vesela šola, objavljeno v PIL-u in je bilo prirejeno za potrebe NPZ-ja. Sestavljeno je bilo iz šestih 

kratkih besedil, ki so bila oštevilčena in so imela naslove. Naloge iz jezika so v skladu s standardi 

znanja v UN preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornega neumetnostnega besedila, tj. 

tihega branja in razumevanja besedila. 
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V II. (književnem) delu preizkusa so učenci prebrali otroško pesem Neže Maurer Velik sončen dan. 

Naloge ob besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost samostojnega tihega branja 

neznanega književnega besedila in samostojnega pisanja o oz. ob njem. V nalogah so morali učenci 

svoje ugotovitve o izhodiščnem besedilu pojasnjevati, utemeljevati in vrednotiti; ena naloga je 

preverjala literarnovedno znanje. 

 

Naloge glede na taksonomske stopnje 

Na NPZ za slovenščino so upoštevane 3 taksonomske stopnje. Naloge so sestavljene tako, da je lahko 

ena naloga na različnih taksonomskih stopnjah. Npr. naloga 3, I. del, ki se glasi: Kaj pomeni naslov 

1. dela Splet ni le za preganjanje dolgčasa? Pojasni s podatkom iz besedila. – razumevanje, analiza, 

sinteza. 

 

TAKSONOMSKE STOPNJE 

1. Znanje, pre/poznavanje 

2. Razumevanje, uporaba znanja 

3. Povezovanje, analiza, sinteza, vrednotenje 

 

Analiza dosežkov glede na barvna območja 

ZELENO OBMOČJE 

1. DEL: 1., 6. in 9. naloga (razumevanje) in 14. b naloga (znanje) 

Naloge so preverjale: 

- prepoznavanje namena besedila, 

- razumevanje bistvenih podatkov, 

- razumevanje besedne zveze, 

- zmožnost razvrščanja besed v besedne vrste. 

Naši učenci so te naloge rešili v slovenskem povprečju (-0,03; +0,03; -0,02; +0,03). Hkrati 

so to naloge, ki so jih naši učenci reševali najbolje, to pomeni, da je več kot 80 % učencev 

pri teh nalogah pridobilo 1 točko (vse možne). Kar pomeni, da naši učenci dobro 

prepoznavajo namen besedila (so pa bile podane možnosti – naloga izbirnega tipa), prav tako 

prepoznavajo bistvene podatke. Prepoznavajo pomen besede oz. BZ v prenesenem pomenu 

(ponovno naloga izbirnega tipa). Prav tako znajo razvrščati besede v besedne vrste 

(samostalnik, glagola).  

2. DEL: 2. a naloga (znanje) , 3., 4. naloga (razumevanje) 

Naloge so preverjale: 

- zmožnost ločevanja ljudskega od umetnega besedila, 

- razumevanje teme, 

- razumevanje bistvenih podatkov. 

Učenci naše šole so vse te naloge rešili v slovenskem povprečju (-0,01; +0,01; +0,02). Hkrati 

so to tudi naloga, ki so bile na ravni šole najbolje rešene. Med njimi tudi naloga 2. a, ki je 

bila glede na oba dela najbolje rešena naloga, več kot 90 % vseh učencev je pri tej nalogi 

usvojilo točko. Kar pomeni, da skoraj vsi učenci naše šole ločijo med ljudskim in umetnim 

književnim besedilom.  

Vse naloge preverjajo minimalne standarde znanja. Kar štiri naloge iz zelenega območja so 

bile izbirnega tipa. 
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RUMENO OBMOČJE 

Naloge so preverjale: 

- zmožnost določanja bistvenih podatkov, 

- metajezikovno zmožnost (spol samostalnika), 

- skladenjsko zmožnost (zapis ustreznih vprašalnic), 

- prepoznavanje pomena nebesednih sporočil (podatke iz diagrama predstaviti v 

zaokroženem besedilu). 

1. DEL: 3. naloga (razumevanje, analiza, sinteza), 12. naloga (znanje, razumevanje), 15. 

naloga (razumevanje, uporaba), 19. a naloga (razumevanje, uporaba, analiza, sinteza) 

Učenci naše šole so te naloge reševali različno (+0,02; 0; +0,12; +0,23). Dve nalogi sta rešeni 

v slovenskem povprečju. 15. naloga je rešena bolje od slovenskega povprečja, kar pomeni, 

da se učenci znajo spraševati po samostalnikih bolje od povprečne slovenske populacije. Prej 

pa po uspešnosti izstopa naloga 19. b, ki je bila tvorbna naloga. Učenci so morali na podlagi 

danega grafa tvoriti smiselno zaokroženo besedilo, tako da so razbrali zahtevane podatke iz 

grafa. Take naloge učenci rešujejo pri pouku slovenščine, verjetno pa tudi pri drugih 

predmetih, zato s to nalogo niso imeli težav. 

2. DEL: 1. naloga (znanje, razumevanje), 2. b naloga (razumevanje), 8. in 9. naloga 

(razumevanje, analiza, sinteza) 

Naloge so preverjale: 

- zmožnost prepoznavanje pesmi, 

- zmožnost ločevanja ljudske in umetne pesmi – utemeljitev, 

- zmožnost razumevanja bistvenih podatkov. 

Naši učenci so te naloge reševali različno (+0,22; +0,13; +0,10; -0,02). Po uspešnosti izstopa 

1. naloga, kar pomeni, da naši učenci prepoznavajo različne literarne vrste. Taka naloga je 

tudi vedno vključena v ustno in pisno ocenjevanje znanja. Že v splošnem so učenci naše šole 

to nalogo zelo dobro reševali, saj je točko dobilo več kot 80 % učencev. Dobro rešena je tudi 

naloga 2. b, kar pomeni, da učenci ne samo da ločijo med ljudskim in umetnim besedilo, 

ampak znajo to tudi utemeljiti. Uspešnost lahko pripišemo temu, da ljudskim besedilo 

posvečamo precej pozornosti, tudi z interdisciplinarnim dnevom.  

Gre za naloge večinoma nižje taksonomske ravni, dve pa sta bili taksonomsko zahtevnejši. 

Vse naloge preverjajo minimalne standarde znanja. Pri doseganju teh standardov so imeli 

težave le učenci z najnižjimi dosežki. 

 

RDEČE OBMOČJE 

1. DEL: 4. in 5. naloga (razumevanje), 10. naloga (znanje, uporaba), 13. naloga (uporaba), 

16. b naloga (znanje, uporaba) in 19. b naloga (uporaba, analiza, sinteza) 

Naloge so preverjale: 

- zmožnost določanja poglavitnih podatkov, 

- skladenjsko zmožnost – prepoznavanje skladenjskih napak in odpravljanje le-teh, 

dopolnjevanje nepopolne povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedami, 

- metajezikovno zmožnost – določanje pomenske in oblikoslovne lastnosti besed, 

- zmožnost pisanja jezikovno pravilnih besedil. 

Naši učenci so te naloge reševali večinoma v slovenskem povprečju (-0,05; -0,05; +0,28; 

+0,07; +0,05; +0,04). Izstopa 10. naloga, ki je bila rešena veliko bolje od slovenskega 

povprečja. Skoraj polovica naših učencev je usvojila obe točki. Gre za nalogo, v kateri je bilo 

potrebno poiskati napake in jih odpraviti, gre pa za skladenjske napake (napačne končnice v 

sklanjanju, spreganju …).  

2. DEL: 12. naloga (znanje) 

Naloga je preverjala: 

- literarnovedno znanje. 
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Učenci naše šole so to nalogo rešili nekoliko nad slovenskim povprečjem (+0,08). Še vedno 

pa je naloga slabo rešena, saj je šlo za nalogo, ki preverja znanje. Prepoznati so morali še 

enega slovenskega pesnika med štirimi danimi avtorji. Med njimi je bil le en pesnik, ostali 

so bili pisatelji.  

Vse naloge preverjajo minimalne standarde. V rdečem območju se je znašla tudi naloga na 

najnižji taksonomski ravni, prav tako je bila to celo naloga izbirnega tipa. 

 

MODRO OBMOČJE 

1. DEL: 2. naloga (znanje in razumevanje), 7. in 8. naloga (razumevanje, analiza, sinteza), 

11. naloga (znanje), 14. a naloga razumevanje, uporaba), 17. (znanje, razumevanje, uporaba) 

in 18. naloga (razumevanje, uporaba) 

Naloge so preverjale: 

- zmožnost uvrščanja besedila v zasebna in javna ter utemeljitev odločitve, 

- zmožnost selektivnega branja, 

- poimenovalno in metajezikovno zmožnost – razvrščanje besed iz iste besedne družin 

in razumevanje jezikovnih pojmov, 

- poznavanje nanašalnice osebnega zaimka, 

- skladenjsko zmožnost. 

Učenci naše šole so te naloge reševali izredno različno, večinoma pa nad slovenskim 

povprečjem (+0,14; +0,02; +0,09; -0,13; +0,04; -0,17; +0,23). Po uspešnosti najbolj izstopa 

18. naloga, v kateri so učenci morali postavljati ustrezna vprašanja glede na danes odgovore 

– skladenjska zmožnost. Dobro rešena je tudi 2. naloga, kar pomeni, da učenci ločijo med 

javnim in zasebnim besedilo, kar pa znajo tudi utemeljiti. Naloga 17 je tudi od vseh nalog 

ena izmed najslabše rešenih nalog, dve točki je usvojila le tretjina vseh učencev. Dvostavčno 

poved z vzročnim odvisnikom so morali strniti v enostavčno in vzrok izraziti z besedo zaradi. 

Takih naloge delamo manj, tudi veznike se učijo v 5. razredu in 6. ne posvečamo več toliko 

pozornosti. Zanimivo je, da so učenci slabo rešili tudi nalogo 11, v kateri so morali poiskati 

besedi iste besedne družine. Gre za učno snov, ki je nismo uspeli ponoviti do NPZ-ja.  

2. DEL: 5. (razumevanje) in 10. naloga (razumevanje, uporaba, analiza, sinteza), 6. naloga 

(razumevanje), 11. a in b naloga (znanje, razumevanje, uporaba), 13. a in b naloga 

(razumevanje, analiza, sinteza) 

Naloge so preverjale: 

- zmožnost  prepoznavanja bistvenih podatkov v prebranem besedilu, 

- prepoznavanje dogajalnega prostora, 

- zmožnost poznavanja, razumevanja in uporabe literarnovednega izraza, 

- zmožnost odgovarjanja na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu – 

primerjava. 

Naši učenci so te naloge reševali večinoma v povprečju. Izstopata dve nalogi, ki sta, ena nad 

in druga pod povprečjem (-0,26; +0,10; +0,04; -0,02; +0,13; +0,29; +0,04). Naloga 5 je bila 

rešena precej pod slovenskim povprečjem, prav tako je le nekaj učencev usvojilo obe točki. 

To kaže na šibkejše recepcijske sposobnosti učencev, predvsem ker je šlo za pesniško 

besedilo in je tak trend značilen za celotno slovensko populacijo. Posebno slab je rezultat, 

kjer se poleg razumevanja besedila vrednoti tudi jezikovno pravilen zapis, kar je bilo tudi v 

tej nalogi. Zelo pa izstopa po uspešnosti naloga 13, ki je tvorbna naloga, kar pomeni, da so 

naši učenci nadpovprečno dobri v tvorbi samostojnih, smiselnih, zaokroženih besedil. Dobro 

pa tudi prepoznavajo pesniška sredstva, v tem primeru je šlo za poosebitev. 

Večina nalog je preverjala minimalne standarde znanja. Večina naloge je tudi na višjih 

taksonomskih stopnjah. 
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NAD MODRIM OBMOČJEM 

1. DEL: 16. a (znanje) 

Naloga je preverjala: 

- metajezikovno zmožnost – poiskati so morali glagola. 

Naši učenci so to nalogo rešili nad slovenskim povprečjem (+0,08), vendar je rezultat kljub 

temu slab, saj je točko dobila le dobra tretjina učencev. Iz dane povedi so morali izpisati dva 

glagola, vendar se v povedi pojavljajo tudi samostalniki, ki so izpeljani iz glagola in pri tem 

se učenci pogosto zmotijo, kar opažamo tudi pri pouku in učence opozarjamo, vendar se 

težave še vedno pojavljajo (npr. samostalnik brskanje, učenci hitro zamenjajo z glagolom). 

Če niso izpisali oba glagola, niso dobili točke. 

2. DEL: 7. naloga (razumevanje, analiza, sinteza) 

Naloga je preverjala: 

- poimenovalno zmožnost – razlaga besedne zveze iz izhodiščnega besedila. 

Nalogo so učenci rešili nekoliko nad državnim povprečje (0,02), vendar je to najslabše rešena 

naloga učencev naše šole. To nalogo je pravilno rešilo le 6 učencev. Je pa to naloga na višji 

taksonomski ravni. Iz zadnje kitice so morali izpisati dve besedni zvezi, ki kažeta na prijetno 

razpoloženje. Veliko učencev v 6. razredu še ima težave z razločevanjem besede in besedne 

zveze, poleg tega je treba BZ poiskati v pesniškem besedilu, kar je za učence še težje. Naloga 

ni presenetljivo v območju nad modrim. 

 

Število nalog v posameznem območju: 

BARVNO OBMOČJE ŠTEVILO NALOG 

ZELENO OBMOČJE 7 

RUMENO OBMOČJE 8 

RDEČE OBMOČJE 7 

MODRO OBMOČJE 14 

NAD MODRIM OBMOČJEM 2 

 

Število nalog rešenih nad in pod slovenskim povprečjem. 

Nad slovenskim povprečjem 27 71 % 

Slovensko povprečje 1 3 % 

Pod slovenskim povprečjem 10 26 % 

 

VEČJA ODSTOPANJA OD POVPREČJA 

1. DEL 

 

Nad povprečjem 

Naloge, ki so preverjale: 

- zmožnost uvrščanja med javna in zasebna besedila ter utemeljitev (M) 

- skladenjsko zmožnost (R), (Ru), (M) 

- prepoznavanje pomena nebesednih sporočil (Ru) 

 

Naloge, ki so preverjale: 

- poimenovalno in metajezikovno zmožnost (M) 

- skladenjsko zmožnost (M) 

Učenci so nad slovenskim povprečjem (naloge, ki izstopajo) reševali naloge, ki so uvrščene v različna 

barvna območja, največ pa tiste, ki so uvrščene v rumeno in modro območje. To so naloge, s katerimi 

so imeli težave učenci z le najnižjimi dosežki (rumena) in naloge, s katerimi je na državni ravni imela 

težave večina učencev. Izrazito bolje znajo uvrščati besedila med javna in zasebna ter svojo odločitev 

tudi utemeljiti. Še posebej izstopajo po skladenjski zmožnosti, čeprav je bila ena od takih nalog rešena 
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slabo, a je bolj izjema, saj je bila na višji taksonomski stopnji. Prav tako znajo dobro prepoznavati 

pomen nebesednih sporočil in to znajo tudi ubesediti.  

 

2. DEL: 

 

Nad povprečjem 

Naloge, ki so preverjale: 

- prepoznavanje pesmi (Ru) 

- zmožnost ločevanja ljudskega od umetnega književnega besedila (Ru) 

- prepoznavanje, razumevanje in uporaba literarnovednega znanja (M) 

- prepoznavanje bistvenih podatkov o prebranem izhodiščnem besedilu (M) 

 

Pod povprečjem 

Izrazito pod povprečjem učenci niso rešili nobene naloge. 

Učenci so v primerjavi s slovenskim povprečjem izrazito bolje reševali naloge, v katerih je potrebno 

uporabiti znanje (prepoznavanje pesmi, ljudsko in umetno besedilo, literarnovedno znanje …). 

Vendar znajo to znanje tudi uporabiti ter utemeljiti ali pokazati na primeru. Zelo dobri pa so v 

tvorjenju samostojnega zaokroženega besedila, v kateri je potrebno med seboj besedila tudi 

primerjati. 

 

Sklep 

Analiza dosežkov kaže, da imajo učenci (tako na šolski kot tudi na državni ravni) predvsem velike 

težave z recepcijsko zmožnostjo (zmožnost sprejemanje, razumevanja književnega besedila), še 

posebej pa, kadar gre za pesniško besedilo. Kar opažamo tudi učiteljice slovenščine pri pouku. Tudi 

učenci sami ne posegajo po pesniški literaturi (kar opažamo pri bralni znački). Zato je tudi drugi del 

slabše rešen od prvega, so pa naši učenci kljub temu drugi del rešili nad slovenskim povprečjem.  

Učenci naše šole so zelo dobri v primerjavi s slovenskim povprečje pri tvorbi samostojnih, smiselnih, 

zaokroženih besedil. S tem rezultatom smo učiteljice slovenščine zelo zadovoljne, saj dajemo velik 

poudarek na samostojno tvorbo. Poleg tega je bilo treba primerjati dve pesniški besedili, kar pa v 

zadnjem času tudi veliko delamo pri pouku.  

Učenci so pri jezikovni pravilnosti nekoliko boljši od slovenskega povprečja, a stanje še vedno ni 

zadovoljivo, zato bomo še naprej dajale poudarek na pravopisu.  

Zelo dobri so tudi v skladenjskih zmožnostih, prepoznavanju besednih vrst, sklanjanju, spreganju … 

Je pa skoraj vsa slovnica v 6. razredu namenjena prav temu. 
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ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE 

OB KONCU 2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (6. RAZRED) 

 

I. OPIS DOSEŽKOV UČENCEV 6. RAZREDA NA NPZ  

Datum: ponedeljek, 8. 5. 2017  

Od 64 učencev 6. razreda se je  NPZ udeležilo 59 učencev, kar je 92%. 

1) Podatki za šolo in primerjava z državnim povprečjem. 

Št. učencev Dosežek šole  Državno povprečje Odstopanje 

59 49,7 % 49,4  % + 0,3 % 

2) Primerjava podatkov po razredih. 

 6. a 6. b 6. c 

ŠTEVILO UČENCEV 20 19 20 

Dosežek v % 52,4 % 48,6 % 48,1 % 

3) Odstopanje števila učencev glede na državno povprečje. 

Pod državnim povprečjem Nad državnim povprečjem 

29 učencev (49 %) 30 učencev (51 %) 

      Najnižji dosežek pri NPZ je 7 točke ali 14 %, najvišji pa 41 točk ali 82 % (trije učenci). 

4) Število učencev po območjih 

 

 

 

 

II. ANALIZA DOSEŽKOV  

1. Sestava preizkusa glede na taksonomske stopnje  

Taksonomske stopnje Delež v preizkusu 

1. Poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev 30 % 

2. Izvajanje rutinskih postopkov 35 % 

3. Uporaba kompleksnih postopkov 20 % 

4. Reševanje in raziskovanje problemov 15 % 

2. Analiza glede na razvrščenost nalog na štiri območja (t. i. barvna območja): 

Posamezna območja  kažejo,  katere  standarde  znanja  po  učnem načrtu  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 

 

Naloge iz zelenega območja 

preverjajo osnovno 

matematično znanje 

o številih, merjenju in 

podatkih. 

Učenci obvladajo osnovno matematično znanje in izvajajo rutinske 

postopke. Uporabljajo ustrezne strategije reševanja v preprostih, 

znanih situacijah. 

Učenci:  

− izračunajo vrednost izraza za dano vrednost spremenljivke (v 

drž. povprečju); 

− ponazorijo dani ulomek kot del lika (-10 %) in na številski 

premici (v drž. povprečju); 

− uporabljajo pojem množica in ustrezno simboliko (+13 %);  

− primerjajo kota po velikosti (večji, manjši, skladen) brez 

merjenja (v drž. povprečju);  

− razlikujejo pravokotnik in kvadrat (+11 %). 

0 % - 30 % 31 % - 51 % 52 % - 79 % 80 % - 100 % 

9 učencev 

(15 %) 

23 učencev 

(39 %) 

23 učencev 

(39 %) 

4 učenci 

(7 %) 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 61 - 

 

RUMENO OBMOČJE 

 

Naloge iz rumenega 

območja preverjajo  

izvajanje rutinskih 

postopkov (II. taks. raven) 

in uporabo kompleksnih 

postopkov (III. taks. raven).  

Učenci, uporabljajo zgolj preproste postopke ali preproste miselne 

sklepe.     

Učenci:  

− števila zaokrožijo na stotice (+3 %);  

− pisno množijo naravna števila do milijona (-2 %);  

− izračunajo vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega 

reda izvajanja računskih operacij (+14 %);  

− decimalno število zaokrožijo na celo vrednost (-9 %);  

− ugotovijo, katero decimalno število je predstavljeno z grafičnim 

prikazom (-16 %);  

− razlikujejo vrste kotov: udrti/izbočeni (+5 %);  

− uporabljajo različne oblike predstavljanja problemske situacije 

(tabele) (+7 %).  

RDEČE OBMOČJE 

 

Naloge  preverjajo  tako 

nižje (razumevanje in  

uporaba) kot višje  

taksonomske  ravni  

(reševanje in raziskovanje 

problemov). Sem spadajo 

učenci, katerih skupni 

dosežki določajo mejo 

zgornje četrtine dosežkov. 

Njihovi dosežki so višji od 

spodnjih 70 % in nižji od 20 

% preostalih dosežkov. 

 

Učenci uporabljajo ustrezne strategije pri izvajanju 

kompleksnejših rutinskih postopkov in pri reševanju problemov. 

Učenci:  

 računajo v množici naravnih števil prek milijona (v drž. 

povprečju);  

 pisno delijo z dvomestnim naravnim številom (+10 %);  

 izračunajo vrednost izraza za dano vrednost spremenljivke (-

4 % in +5 %);  

 pretvarjajo med sosednjimi enotami (-29 %) (večimenske 

enote v enoimenske in obratno) in računajo s količinami (+3 

% in -1 %);  

 uporabljajo pojma množica in presek dveh množic ter 

prepoznajo ustrezno simboliko (+15 %); 

 izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer) (-4 

%);  

 razlikujejo vrste kotov: iztegnjeni kot (-6 %). 

MODRO OBMOČJE  
 

Naloge preverjajo nižje in 

višje taksonomske ravni, 

prevladuje pojasnjevanje in 

utemeljitev dobljenih rešitev 

ter kritični odnos do 

podatkov in rešitev. V tem 

območju so učenci, katerih 

skupni dosežki so v zgornji 

desetini dosežkov (njihovi 

dosežki so višji od 90 % 

dosežkov). 

Učenci uporabljajo ustrezne strategije pri reševanju kompleksnih 

problemov iz geometrije in iz algebre, dosežke kritično vrednotijo 

in utemeljijo. 

Učenci:  

− izračunajo vrednost izraza za dano vrednost spremenljivke (-6 

%);  

− pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske 

količine v enoimenske in obratno (-8 %);  

− rešijo besedilne naloge (probleme) (od 0 do -5 % in od + 2% 

do +12 %);  

− izmerijo kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer) (+7 

%). 

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 

Učenci pokažejo razumevanje matematičnih problemov ter z 

različnimi postopki in povezavo matematičnih znanj pridejo do 

rešitve ter jo znajo utemeljiti. 

Učenci:  

 pretvarjajo večimenske kotne enote v istoimenske in obratno 

ter računajo z njimi (-9 %);  

 zapisujejo merske količine z naravnim številom, decimalnim 

številom in ulomkom (npr. 5 dℓ, 0,5 ℓ, 1/2 ℓ) ob primerih iz 

vsakdanjega življenja (+1 %);  
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naloge reši manj kot tretjina 

najboljših učencev, to je 

učencev, ki so uvrščeni v 

modro območje. 

 uporabljajo pojme podmnožica, unija, presek, prazna možica 

in jih znajo zapisati z ustrezno simboliko (+27 %, +10 % in -6 

%);  

 rešijo besedilne naloge (probleme) (od 0 do -5 %);   

 izračunajo ploščino pravokotnika (brez uporabe obrazcev) (-3 

%);   

 izračunajo obseg pravokotnika (-3 %). 

Večja odstopanja od povprečja 

 

a) Nad državnim povprečjem 

- Večje odstopanje (v pozitivnem smislu) je pri nalogah z uporabo množic (prikaz z Vennovim 

diagramom in simbolni zapis). 

- Reševanje številskega izraza z uporabo potence. 

- Prepoznavanje kvadrata med pravokotniki. 

 

b) Pod državnim povprečjem 
- Večje odstopanje (v negativnem smislu) je pri pretvarjanju ploščinskih enot. 

- Prepoznavanje prikazanega decimalnega števila v stotinah in tisočinah, na številski premici.  

 

Sklep 

Analiza dosežkov kaže, da so učenci 6. razreda naše šole večino nalog reševali približno tako kot 

povprečni slovenski šestošolci (odstopanja so pri več kot polovici nalog manjša od 5 %). 

Večinoma so odstopanja od državnega povprečja manjša in iz različnih barvnih območij ter različnih 

taksonomskih stopenj. Vse naloge so učenci znali reševati, vendar z napakami zaradi površnosti ali z 

napačnim postopkom zaradi nerazumevanja navodil ali vsebine naloge. 

Obsežnejše naloge z več cilji so učenci začeli reševati zanesljivo, zbrano, nato so se pojavile napake 

ali so z reševanjem prenehali. 

Kot posebno želimo izpostaviti nalogo z uporabo decimalnih števil, kar bi po pričakovanju učenci 

morali reševati bolje kakor 50 %. Razlog za slabši uspeh vidimo v tem, da je bila naloga zastavljena 

s spremenljivkami x in y, namesto katerih so učenci morali vstaviti ustrezna decimalna števila, nato 

pa z njimi računati.  
 

USMERITVE ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

Vztrajali bomo pri uporabi merskih enot in jih pogosto vključevali v različnih možnih situacijah. 

Učiteljicam v I. in II. VIO bomo svetovali vključevanje merskih enot v vsakdanjih situacijah (pri vseh 

predmetih in tudi v OPB). Uporabo metra, tehtnice in ure bomo vključevali, kjer bo smiselno. Kritično 

bomo presojali izmerjene količine. Tudi starše bomo prosili, 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). 

Prioritetno bomo zahtevali urejenost zapisov matematičnih izrazov. 

Vztrajali bomo pri rednem delu domačih nalog, kar bomo dosledno preverjali. 

Na področju geometrije bomo več časa posvetili posameznim učencem, ki imajo težave pri spretnosti 

uporabe geometrijskih pripomočkov. Ponavljali in utrjevali bomo simbolne zapise medsebojnih 

odnosov geometrijskih pojmov. 

V vseh treh oddelkih 6. razreda smo naredili analizo nalog. Podali smo en ugovor na vrednotenje in 

dobili priznano 1 točko. 

Možnosti vpogleda v rešitve nalog NPZ in pogovora z učitelji matematike ni izkoristil nihče od 

staršev. 

Na 1. roditeljskem sestanku v šolskem letu 2017/2018 bomo z natančno analizo seznanili starše 

sedanjih šestošolcev. 

 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 63 - 

 

ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 

OB KONCU 2. TRILETJA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 

Nacionalni preizkus znanja je potekal 10. 5. 2017. Udeležilo se ga je 58  učencev 6. razredov, torej 

je bila udeležba 92,0 %.  

Učenci so na preverjanju dosegli 62,36 % uspeh. Kvantitativna primerjava z republiškim povprečjem, 

ki je bilo 57,35 %, pokaže, da je šolsko povprečje za 5,01 % višje. Najboljši rezultat je bil 100 % (4 

učenci), najslabši rezultat pa 17 %. 

Pregled rezultatov naše šole kaže, da je 33 (57 %) učencev doseglo rezultat nad slovenskim 

povprečjem in 25 (43 %) učencev pod slovenskim povprečjem. Nadaljnja statistična obdelava 

rezultatov pokaže naslednjo razporeditev učencev: 10 (17 %) učencev dosega rezultat med 90 % in 

100 %, 14 (24 %) učencev med 89 % in 75 %, 11 učencev (19 %) med 74 % in 60 %, 7  (12 %) 

učencev med 59 % in 45 % ter 16 (27,5 %) učencev med 44 % in 0 %. Omenjeni pragovi sovpadajo 

s kriterijem za ocenjevanje pri predmetu angleški jezik. 

 

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.  

 

Analiza nalog 

 

Test je bil sestavljen iz štirih delov: slušnega razumevanja, bralnega razumevanja, znanja  besedišča/ 

rabe jezika in pisnega sporočanja.  

 

Naloga Povprečje na ravni 

republike v odstotkih 

Povprečje točk  

na šoli v odstotkih 

Razlika 

A1 Slušno razumevanje 50,0 % 54,0 % +4,0 % 

A2 Slušno razumevanje 70,0 % 75,6 % +5,6 % 

B1 Bralno razumevanje  62,6 % 71,6 % +9 % 

B2 Bralno razumevanje  64,8 % 70,8 % +6 % 

C1  Besedišče/raba jezika 75,2 % 79,2 % +4 % 

C2A  Besedišče/raba jezika 46,6 % 71,6 % +5 % 

C2B  Besedišče/raba jezika 46,6 % 47,0 % +0,4 % 

D Pisno sporočanje 40,5 % 47,6 % +7,1 % 

Besedišče 41,3 % 46,0 % +4,7 % 

Slovnica  36,6 % 40,6 % +4,0 % 

Vsebina  42,7 % 53,5 % +10,8 % 

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so učenci naše šole reševali vse naloge nadpovprečno. 

 

Najbolje v primerjavi s povprečnim rezultatom so učenci reševali nalogo D (pisno sporočanje – 

učenci so morali opisati deželo in njene značilnosti.) Vsi trije kriteriji ocenjevanja, torej vsebina, 

slovnica in besedišče so uvrščeni v modro območje, kar pomeni, da zahtevajo višja taksonomska 

znanja. Učenci znajo zapisati vodeno nalogo v enostavčnih in večstavčnih povedih z ustreznimi 

vezniškimi sredstvi in drugimi sredstvi medpovednega povezovanja, uporabljajo besedišče z 

ustreznega področja in pričakovane jezikovne strukture. 

Po rezultatu izstopa postavka Vsebine, kjer so naši učenci za 10,8 % presegli povprečje. 

Naloga pisnega sporočanja je tvorbna naloga, kjer učenci pokažejo celostno znanje  jezika. Priprave 

na nalogo pisnega sporočanja smo se lotili tudi zelo tehnično, velik poudarek damo na dejansko 

pripravo pred začetkom reševanja naloge. Z učenci tudi zelo natančno analiziramo cilje in kriterije, v 

letošnjem letu smo cilje in kriterije pregledali z elementi formativnega spremljanja. 
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Pri nalogah bralnega razumevanja so učenci dosegli 7,5 % boljši rezultat v primerjavi z republiških 

povprečjem. Za naše učence lahko trdimo, da razumejo prebrano besedilo, izluščijo glavno misel in 

glavne poudarke besedila, znajo poiskati in razumejo podatke in podrobnosti v besedilu, razumejo 

osnovna notranja razmerja med osebami in dogodki v besedilu ter prepoznajo okoliščine v besedilu. 

Učenci so zelo uspešni pri odgovarjanju na preprosta, kratka in konkretna vprašanja, odstopanje pa 

opažamo pri branju malo daljšega besedila, kjer morajo sklepati iz sobesedila, natančno brati in iskati 

izbrane podrobnosti. Iz tega sklepamo, da nekaj učencev še ni napredovalo z besedne na besedilno 

raven. 

Postavke nalog bralnega razumevanja spadajo pretežno v rdeče in rumeno področje, 3. in 5. postavka, 

kjer so naši učenci dosegli podpovprečni rezultat, spadata v rdeče območje in zahtevata pozorno in 

natančno branje ter prepoznavanje distraktorjev. 

 

Analiza nalog slušnega razumevanja kaže, da učenci znajo izluščiti glavno misel in glavne poudarke 

slišanega besedila in razumejo podatke in podrobnosti. Postavke nalog pokrivajo vsaj področja. 

Težavo so predstavljale tiste testne postavke, ki so se nanašale na poslušanje daljšega dela besedila, 

saj mnogi učenci niso sposobni daljše koncentracije. Zelo natančno poslušanje, ločevanje med več 

podrobnostmi, sklepanje iz slišanega sobesedila ter manevriranje med distraktorji  so sposobnosti 

samo najuspešnejših učencev.  

 

Rezultati, ki so jih učenci dosegli pri nalogah besedišča in rabe jezika v sobesedilu, kažejo, da imajo 

učenci težave s prepoznavanjem in priklicem posameznih besed, hkrati pa z zapisom. Postavke nalog 

pokrivajo vsa področja, naši učenci dosegajo slabši rezultat v primerjavi z državnim povprečjem, pri 

postavkah modrega in rdečega območja, ki zahtevata natančen zapis daljše besede. 

 

Porazdelitev učencev po območjih 

 

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo spodnje četrtine dosežkov, spadajo v zeleno 

območje; takšnih učencev je v naši populaciji 8. 

V rumeno območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo med 

polovicama dosežkov in so poleg nalog iz zelenega območja, rešili tudi naloge rumenega območja; 

takšni so 4 učenci. 

Učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, so poleg nalog iz zelenega 

in rumenega območja, uspešno rešili še naloge in postavke rdečega območja; takšnih učencev je 7. 

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz 

zelenega, rumenega in rdečega območja v povprečju rešili še naloge/postavke rdečega območja; takih 

učencev je 8. 

 

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. 

Natančnejše smernice: 

- vključevanje daljših in avtentičnih slušnih ter bralnih besedil in ne samo prilagojenih besedil 

v izbranih učbenikih; 

- razvijanje  strategij, ki omogočajo sklepanje iz sobesedila in povzemanje vsebine; 

- uporaba različnih bralnih tehnik, kot sta preletavanje (skimming) in preskakovanje 

(scanning); 
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- usmerjanje pouka od prepoznavanja k produktivni rabi jezika; 

- razvijanje kognitivnih spretnosti na višji ravni, sklepanje, povzemanje, vrednotenje, sinteza; 

- sistematično in vodeno pisanje z ustrezno povratno informacijo učencu (elementi 

formativnega spremljanja). 

 

Priprava učencev in vpogled  

 

Pri analizi nismo ugotovili nobenih napak pri vrednotenju; tudi ugovorov ni bilo. 

 

Starši in učenci so imeli omogočen vpogled doma preko spleta, prav tako smo učiteljice pregledale 

naloge in rezultate skupaj z učenci.   

 

Rezultat na NPZ-ju je odraz sprotnega dela čez vse leto, saj učenci rešujejo različne naloge besedišča, 

slušnega razumevanja, berejo različna besedila in se pisno izražajo v daljših sestavkih. Posebnih ur, 

namenjenih izključno pripravi na NPZ, ni bilo, temveč smo se pripravljali v okviru šolskih. 

 

Primerjava rezultatov NPZ preteklih let 

 

LETO REPUBLIŠKO POVPREČJE ŠOLSKO POVPREČJE 

2009 69,4 % 74,7 % 

2010 72,5 % 75,8 % 

2011 58,6 % 72 % 

2012 50,0 % 55,0 % 

2013 56,76 % 61,64 %  

2014 48,3 % 56,7 % 

2015 51,04 % 56,36 % 

2016 49,55 % 52,05 % 

 

Če primerjamo rezultate v zadnjih treh letih, vidimo, da so učenci 6. razreda naše šole vedno dosegli 

nadpovprečne rezultate.  

 

Primerjava z ocenami pri pouku 

  

 Povprečna zaključna ocena Rezultat NPZ 

6. a 3,9 67,8 % 

6. b 3,6 63,4 % 

6. c 3,4 56,75 % 

 

Iz tabele je razvidna korelacija med uspehom razreda na NPZ in povprečno zaključeno oceno pri 

pouku.                                                                                                     
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ANALIZA DOSEŽKOV NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA  SLOVENŠČINA 

9. RAZRED 

 

OPIS DOSEŽKOV UČENCEV 9. RAZREDA NA NPZ - SLOVENŠČINA 

DATUM: četrtek, 4. 5. 2017 

 

Od skupaj 59 učencev 9. razreda je nacionalno preverjanje znanja opravilo 57 učencev, to je 96,6 

%. 

 

Podatki za našo šolo v primerjavi z državnim povprečjem 

 Št. učencev Povprečje  Standardni odklon 

Na ravni države 17.189 46,38 % 18,78 

Na ravni šole 57 49,06 % 15,32 

 

Pregled dosežkov in odstopanje v odstotkih glede na državno povprečje (za obdobje 5 let) 

Leto Državno povprečje Šolsko povprečje Odstopanje 

2017 46,38 % 49,06 % + 2.68 % 

2016 53,54 % 55,29 % + 1,75 % 

2015 58,62 % 55 % ˗ 3,62 % 

1014 55,07 % 52,58 % ˗ 2,49 % 

2013 51,77 % 52,67 % + 0,9 % 

 

Primerjava rezultatov po oddelkih 

 9. a 9. b 9. c 

Število učencev v 

oddelku 

19 20 20 

Število udeleženih 

na NPZ 

18 20 19 

Dosežek v % 51,44 % 43,85 % 52,26 % 

Odstopanje glede na 

državno povprečje v 

% 

+ 5,06 % ˗ 2,53 % + 5,88 % 

 

Primerjava rezultatov glede na male učne skupine 

 Skupina 1  Skupina 2  Skupina 3 Skupina 4 

Število učencev v 

skupini 

15 14 15 15 

Število 

udeleženih na 

NPZ 

14 14 14 15 

Dosežek v % 47,43 % 48,43 % 46,29 % 53,73 % 

Odstopanje glede 

na državno 

povprečje v % 

+ 1,05 % + 2,05 % ˗ 0,09 % + 7,35 % 

 

Odstopanje števila učencev glede na državno povprečje 

Nad državnim povprečjem Pod državnim povprečjem 

29 (51 %) 28 (49 %) 

 

Najslabši dosežen rezultat: 2 %. Najboljši dosežen rezultat: 78 % 

Primerjava dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste generacije 
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 Šolsko povprečje Državno povprečje Odstopanje v  

6. razred 

(2013/2014) 

68,95 % 62,10 % + 6,85 % 

9. razred 

(2016/2017) 

49,06 % 46,38 % + 2,68 % 

 

ANALIZA DOSEŽKOV 

 

STRUKTURA NALOG 

Preizkus je dvodelen, v razmerju, kot ga določa učni načrt: 40 % nalog namenjenih preverjanju 

standardov znanja iz književnosti, 60 % pa iz jezika. 

Izhodiščno besedilo v I. delu (književni del) preizkusa je bil odlomek mladinskega romana Slavka 

Pregla Srebro iz modre špilje iz 5. poglavja. Naloge ob besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, 

tj. zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila in samostojnega pisanja o 

oz. ob njem. Več nalog kot običajno je preverjalo zmožnost razumevanja besedila, svoje ugotovitve 

so morali učenci ponazoriti, utemeljiti in vrednotiti. Dve nalogi sta preverjali literarnovedno znanje. 

Izhodiščno besedilo v II. delu (jezikovni del) preizkusa je bilo publicistično besedilo iz spletne strani 

Veslanje stoje – SUP, kaj je to? Naloge so v skladu s standardi znanja v UN preverjale zmožnost 

kritičnega sprejemanja enogovornega neumetnostnega besedila. 

Naloge glede na taksonomske stopnje 

Na NPZ za slovenščino so upoštevane 3 taksonomske stopnje. Naloge so sestavljene tako, da je lahko 

ena naloga na različnih taksonomskih stopnjah. Npr. naloga 10, I. del, ki se glasi: Kako/S čim avtor 

doseže humornost v besedilu? Navedi tudi primer iz izhodiščnega besedila. – razumevanje, analiza, 

sinteza. 

TAKSONOMSKE STOPNJE 

4. Znanje, pre/poznavanje 

5. Razumevanje, uporaba znanja 

6. Povezovanje, analiza, sinteza, vrednotenje 

 

Analiza dosežkov glede na barvna območja 

ZELENO OBMOČJE 

1. DEL: 2. naloga (razumevanje); 3. naloga (razumevanje) 

Nalogi sta preverjali: 

- razumevanje teme, 

- razumevanje bistvenih prvin izhodiščnega besedila: književni čas in književni 

prostor. 

Naši učenci so ti dve nalogi rešili malo nad slovenskim povprečjem (+0,08; +0,01). Je pa 

naloga 2 najbolje rešena naloga na naši šoli, v povprečju je točko osvojilo več kot 90 % vseh 

učencev. 

2. DEL: 1. , 4., 6. in 7. naloga (razumevanje) 

Naloge so preverjale: 

- prepoznavanje okoliščin nastanka besedila, 

- razumevanje bistvenih podatkov iz izhodiščnega besedila. 

Učenci naše šole so vse te naloge rešili precej nad slovenskim povprečjem (+0,14; +0,10; 0; 

+0,08). Nekoliko slabše so rešili le 6. nalogo (Katero veščino moramo obvladati, preden se 

odločimo za supanje?), čeprav je bila naloga podobna preostalim in je bilo treba izpisati le 

besedo, tudi pravopis se ne upošteva. 

Vse naloge preverjajo minimalne standarde znanja. 
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RUMENO OBMOČJE 

1. DEL: ni nalog 

2. DEL: 8. naloga (razumevanje), 10. naloga (razumevanje, uporaba), 14. naloga (znanje, 

uporaba), 12. a (znanje) in 13. naloga (znanje, uporaba) 

Naloge so preverjale: 

- prepoznavanje/določanje bistvenih podatkov, 

- razlago besednih zvez – poimenovalna zmožnost, 

- postavljanje samostalnikov v pravilno obliko, 

- metajezikovno zmožnost (izpisati glagol, pretvorba samostalnika v nedoločnik). 

Naši učenci so te naloge reševali v povprečju. Po uspešnosti izstopata 10. in 14. naloga 

(+0,07; +0,11; +0,11; + 0,06; + 0,06). Kar pomeni, da naši učenci znajo s svojimi besedami 

razložiti besedo v prenesenem pomenu precej bolje od slovenskega povprečja. Prav tako 

znajo precej bolj sklanjati samostalnike in pridevnike, kljub temu da so bili primeri, ki so kot 

posebnosti v sklanjanju (npr. človek). 

Vse naloge preverjajo minimalne standarde znanja. Pri doseganju teh standardov so imeli 

težave le učenci najnižjimi dosežki. 

 

RDEČE OBMOČJE 

1. DEL: 4. a (razumevanje, uporaba) in 9. b naloga (razumevanje, analiza, sinteza) 

Naloge so preverjale: 

- prepoznavanje glavne književne osebe in utemeljitev, 

- poimenovalna zmožnost – razložiti besedno zvezo v prenesenem pomenu – metafora. 

Naši učenci so ti dve nalogi reševali v slovenskem povprečju (+0,03; -0,01). 

2. DEL: 2. in 5. naloga (razumevanje), 16. naloga (znanje, razumevanje, uporaba), 15. b 

(znanje, razumevanje) in 19. a naloga (znanje, uporaba), 21. a naloga (uporaba) 

Naloge so preverjale: 

- prepoznavanje/določanje bistvenih podatkov, 

- zmožnost selektivnega branja – poiskati točno določene podatke, 

- jezkovna pravilnost, 

- izražanje na drugačen način, 

- metajezikovno znanje – izpisati povedek, vprašati se po odvisniku, 

- poznavanje jezikovne zvrsti – subjektivnost. 

Naši učenci so naloge reševali zelo različno (+0,26; +0,19; -0,09; +0,07; -0,04; -0,07). Veliko 

bolje od državnega povprečja so rešili 2. in 5. nalogo. V 2. nalogi so morali poiskati podatke 

iz izhosiščnega besedila (take naloge so pogosto del pisnega ocenjevanja), podobno v 5. 

nalogi, le da so tukaj morali tvoriti odgovor v povedi. Tudi v pisnem ocenjevanju so naloge, 

ki jih je teba zapisati v povedi in se to tudi vrednoti. Nekoliko slabše je bila rešena 16. naloga. 

Vprašalno poved so morali pretvoriti v vzklično z uporabo velelnika. Verjetno učenci niso 

uporabili oblike velelnika ali so pozabili na klicaj. Je pa bil netipičen primer (Si lahko 

predstavljate, da priveslate do šole ali službe? Rešitev: Predstavljajte/Predsatvljaj si, da 

priveslate/priveslaš do šole ali službe! Učence je verjetno najbolj zmedel drugi glagol, ki ima 

v velelniku isto obliko kot v povednem naklonu. 

Vse naloge preverjajo minimalne standarde, so pa učenci kljub temu imeli precejšnje težave, 

saj večina nalog zahteva samostojen zapis. To pomeni, da imajo devetošolci tudi na državni 

ravni velik primanjkljaj v jezikovni pravilnosti. 

 

MODRO OBMOČJE 

1. DEL: 1. naloga (znanje, razumevanje), 4. b naloga (razumevanje, uporaba), 5. naloga 

(razumevanje), 6. a in b naloga (razumevanje), 7. naloga (razumevanje), 10. naloga 

(razumevanje, analiza, sinteza), 9. a naloga (znanje, razumevanje) in 11. a naloga 

(razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje). 
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Naloge so preverjale: 

- poznavanje, razumevanje in uporabo literarnovednih izrazov, 

- ločevanje glavnih in stranskih oseb in utemeljitev, 

- prepoznavanje motivov za ravnanje oseb, 

- prepoznavanje ravnanja književne osebe (govor, motivi za ravnanje, psihološka 

perspektiva), 

- iskanje bistvenih prvin besedila, 

- prepoznavanje in razumevanje književne perspektive – humorne prvine, 

- prepoznavanje pesniškega sredstva v besedilu, 

- zmožnost doživljanja, razumevanje in vrednotenja književne osebe. 

Naši učenci so te naloge reševali v večini precej nad slovenskim povprečjem in niti ene 

naloge pod povprečjem (+0,31; +0,02; +0,03; +0,02; +0,29; +0,14; +0,04; 0; +0,15). Izstopa 

naloga 1, ki je bila najbolje rešena naloga na naši šoli v primerjavi s slovenskim povprečjem. 

V povprečju je tričetrt naših učencev pri tej nalogi dobilo točko, v državnem povprečju manj 

kot polovica vseh. Naloga je preverjala poznavanje, razumevanje in uporabo literarnovednih 

pojmov. V katero književno vrst/zvrst uvrščamo prebrano besedilo. K temu je verjetno 

pripomoglo dejstvo, da tako vprašanje postavimo v vsakem ocenjevanju znanja iz 

književnosti, tako ustno kot pisno. Zelo dobro rešena je tudi naloga 6. b, pri kateri je bilo 

treba ločiti glavne in stranske književne osebe ter to utemeljiti. To pogosto delamo pri pouku, 

kadar beremo književna besedila. Dobro pa je rešena tudi 7. naloga, v kateri so učenci morali 

prepoznati humorno perspektivo. Na to smo zadnje čase dali tudi poudarek, saj se naloge, ki 

zahtevajo prepoznavanje humorne perspektive, pogosto pojavljajo v NPZ. Splošno naši 

učenci naloge v modrem območju (književni del) dobro rešujejo – nad slovenskim 

povprečjem. Je pa v modrem območju kar nekaj nalog, ki so na nižji taksonomski stopnji in 

bi se pričakovalo, da učenci z njimi ne bi imeli težav, kot so na primer 5., 6. in 7. naloga. 

2. DEL: 3. (razumevanje) in 9. naloga (razumevanje, analiza), 17. naloga (razumevanje, 

uporaba), 18. naloga (razumevanje, uporaba), 20. naloga (znanje, razumevanje, analiza), 21. 

b in c (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza). 

Naloge so preverjale: 

- zmožnost iskanja bistvenih podatkov v besedilu, 

- zmožnost spraševanja po danih delih povedi, 

- poimenovalna zmožnost - prepoznavanje nanašalnic, 

- metajezikovna zmožnost: prepoznavanje pomenskih razmerij v zvezi dveh povedi, 

- pisanje besedilne vrste, 

- jezikovna pravilnost. 

Naši učenci so naloge reševali slabo, v večini pod slovenskim povprečjem (-0,02; +0,07; -

0,10; -0,13; +0,01; -0,10; -0,25). Izjema je naloga 9, ki pa je bila zaprtega tipa in je bilo 

potrebno le obkrožiti pravilen odgovor. Zelo slabo je rešena 17. naloga, pri kateri je bilo treba 

napisati ustrezno vprašalno poved glede na dan odgovor in izhodiščno besedilo. Takih nalog 

zastavljamo vedno več, saj so tudi zelo pogoste na NPZ, vendar imajo učenci še vedno težave. 

V 18. nalogi je bilo treba iskati nanašalnice za zaimke. Večinoma smo dajali poudarek iskanja 

nanašalnic za osebne zaimke, v nalogi pa sta bila še kazalni zaimek in prislov. Sedaj bomo 

dale več nalog tudi za nanašalnice drugih vrst zaimkov. Prepoznavanje nanašalnic za prislove 

(v tem primeru »tokrat«) NI v učnem načrtu! Zelo slabo (tudi v državnem povprečju) sta 

rešeni nalogi 21. b in c. Pri čemer gre pri nalogi 21. b za tvorbo besedilne vrste, 21. c pa 

jezikovno pravilnost. Predvsem jezikovna pravilnost se kaže kot velik primanjkljaj, tako za 

učence naše šole kot tudi za državno raven. 

Večina nalog je preverjala minimalne standarde znanja. Je pa v tem območju tudi nekaj nalog, 

ki so poleg tega še na nizki taksonomski stopnji. Predvsem imajo učenci velike težave pri 

samostojni tvorbi besedila. Prav tako učenci ne zmorejo poglobljenega razumevanja 

književnega besedila. 
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NAD MODRIM OBMOČJEM 

1. DEL: 8. naloga (razumevanje, analiza, sinteza), 11. b naloga (uporaba) in 12. naloga 

(znanje) 

Naloge so preverjale: 

- bistvene prvine književnega besedila, 

- jezikovno pravilnost, 

- literarnovedno znanje. 

Naši učenci so te naloge reševali slabo, tudi pod slovenskim povprečjem (-0,06; -0,08; 

+0,01). Naloga 8 je tudi v splošnem na naši šoli zelo slabo rešena, manj kot 10 % učencev je 

doseglo vse 3 točke. Naloga je imela izpisana dva odlomka iz izhodiščnega besedila. 

Odlomka sta zapisana v prenesenem pomenu (»Če kdaj v očeh kakšnih punc vražički igrajo 

badminton, potem so v Zarjinih igrali biljard. Tako so imeli možnost igrati z več žogicami 

hkrati. Andrej jo je pogledal v oči. Vražički so nenadoma odložili svoje biljardne palice. 

Zastrigli so z ušesi in se postavili v pozor. Pravzaprav so se kradoma porazgubili.«). Temu 

sta sledili vprašanji: Kaj iz »igre vražičkov« v Zarjinih očeh izvemo o njej? Kako se s to igro 

kaže sprememba njenega odnosa do Andreja?  Vse to je bilo potrebno zapisati v eni ali dveh 

povedih. Gre za kompleksnejšo nalogo in je pričakovati, da bo nad modrim območjem. Bomo 

pa morali učencem dajati več takih nalog, ker imajo težave pri reševanju, saj je naloga rešena 

tudi pod slovenskim povprečjem. V nalogi 11 se ponovno pokaže primanjkljaj v pravopisni 

pravilnosti. V tem območju je tudi naloga, ki je na najnižji taksonomski stopnji, a je bilo 

vprašanje zastavljeno tako, da so se lahko zmotili tudi učenci, ki so to znali. Naloga je bila 

naslednja: V protestantizmu smo Slovenci dobili slovenski jezik. Ali je trditev pravilna? 

Trditev ni pravilna, saj smo v protestantizmu dobili knjižni jezik, slovenski jezik pa že v času 

pismenstva. 

2. DEL: 11. naloga (razumevanje), 15. a naloga (razumevanje, uporaba), 12. b (znanje, 

razumevanje, analiza) in 19. b naloga (znanje) 

Naloge so preverjale: 

- poimenovalno zmožnost – nadpomenke, podpomenke …, 

- prepoznavanje odgovorov, 

- metajezikovna zmožnost – glagolski vid. 

Naši učenci so naloge reševali dobro v primerjavi s slovenskim povprečjem (+0,11; +0,03; -

0,03; +0,01). Vse naloge so rešene nad slovenskim povprečjem. Po drugi strani pa so rešene 

zelo slabo, saj je vse točke usvojilo manj kot 20 % učencev, če upoštevamo dejstvo, da so se 

tukaj znašle tudi naloge na najnižji taksonomski stopnji. Na primer naloga 19. b, kjer je bilo 

potrebno le poimenovati vrsto odvisnika. Je pa šlo za netipičen primer osebkovega odvisnika, 

uporabljena je bila netipična in redka vezniška beseda »zakaj«. Dobro pa je rešena naloga 11, 

v kateri so učenci iskali nadpomenke, podpomenke, protipomenke in besedi, ki sodita v isto 

besedno družino v dani povedi.  

 

Število nalog v posameznem območju: 

BARVNO OBMOČJE ŠTEVILO NALOG 

ZELENO OBMOČJE 6 

RUMENO OBMOČJE 5 

RDEČE OBMOČJE 8 

MODRO OBMOČJE 16 

NAD MODRIM OBMOČJEM 7 

 

Število nalog rešenih nad in pod slovenskim povprečjem. 

Nad slovenskim povprečjem 28 66 % 

Slovensko povprečje 2 5 % 

Pod slovenskim povprečjem 12 29 % 
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VEČJA ODSTOPANJA OD POVPREČJA 

 

1.DEL 

 

Nad povprečjem 

Naloge, ki so preverjale: 

- poznavanje, razumevanje in uporabo literarnovednih izrazov (M) 

- prepoznavanje ravnanje književnih oseb (M) 

- zmožnost iskanja bistvenih prvin besedila (M) 

- zmožnost doživljanja, razumevanja in vrednotenja književne osebe (M) 

 

Pod povprečjem 

Naloge, ki so preverjale: 

- bistvene prvine književnega besedila (nM) 

- jezikovna pravilnost (nM) 

Učenci so nad slovenskim povprečjem (naloge, ki izstopajo) reševali naloge, ki so uvrščene v modro 

območje. Kar pomeni, da je na državni ravni s temi nalogami imela težave večina učencev. Izrazito 

bolje znajo uporabiti literarnovedno znanje, prepoznavajo književne osebe (glavne in stranske ter 

znajo to utemeljiti), poiščejo bistvene podatke, ki so pomembni za razvoj zgodbe, književno besedilo 

znajo tudi bolje vrednotiti (ravnanja ipd.). Slabše (ne posebno izrazito) prepoznavajo osnovne 

podatke iz besedila in veliko težav imajo pri jezikovni pravilnosti.   

 

2. DEL: 

 

Nad povprečjem 

Naloge, ki so preverjale: 

- prepoznavanje okoliščin nastanka besedila (Z) 

- zmožnost selektivnega branja (R) 

- razumevanje bistvenih podatkov v NUB (Z) 

- zmožnost razlage besed (R) 

- poimenovalno zmožnost (nM) 

- jezikovno pravilnost (nM) 

 

Pod povprečjem 

Naloge, ki so preverjale: 

- zmožnost spraševanja po danem delu povedi (M) 

- zmožnost prepoznavanja nanašalnic (M) 

- zmožnost izražanja istega govornega dejanja na drugačen način (R) 

- uporaba ustrezne jezikovne zvrsti – subjektivnost (R) 

- pisanje besedilne vrste (M) 

Učenci so v primerjavi s slovenskim povprečjem izrazito bolje reševali naloge, ki zahtevajo 

selektivno branje in s tem tudi prepoznavanje bistvenih podatkov. Ta podatek nas razveseljuje, saj 

smo v zadnjem času dajale temu večji poudarek, ker se je prejšnjih letih izkazalo, da učenci ne 

prepoznavajo bistvenih podatkov. Zelo dobro obvladajo razmerja med besedami (nadpomenke …). 

Izrazito pod povprečjem so reševali nalogo, ki je zahtevala postavljanje vprašalnic. Takim naloga že 

zadnjih nekaj let dajemo več poudarka, a imajo učenci očitno s tem še vedno težave. Prav tako se 

težko izražajo na drugačen način, kar je verjetno posledica velikega upadanja zanimanja za branje. 

Nanašalnic niso prepoznali, ker nismo veliko vadili nanašalnic za kazalni zaimek, za prislov pa sploh 

ne, saj tega ni v učnem načrtu. Ponovno se je pokazal velik primanjkljaj v jezikovni pravilnosti. 

Težave jim povzroča tudi tvorba besedilne vrste, čeprav pri pouku tvorimo vsako besedilno vrsto, kot 

je določeno v učnem načrtu. 
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Sklep 

Analiza dosežkov kaže zaskrbljujoče stanje, saj glede na povprečje lahko sklepamo, da številni učenci 

(tako na državni kot na šolski ravni) ne dosegajo niti minimalnih standardov znanja. Še posebej 

izrazito se težave kažejo pri samostojnem tvorjenju jezikovno pravilnih zaokroženih besedil. Naloge 

z jezikovno pravilnostjo vsako leto pripadejo modremu območju ali celo v območje nad modrim.  

Književni del so uspešno reševali samo učenci z najvišjimi dosežki, saj je večina nalog uvrščenih v 

modro območje ali v območje nad modrim. So pa bile naloge v književnem delu v večini na višji 

taksonomski ravni, vendar so preverjale večinoma minimalne standarde znanja. Pri pouku 

književnosti se bo v prihodnje potrebno bolj posvečati poglobljenemu branju ter analiziranju in 

sklepanju iz njih. Pri čemer se pojavi težava, saj je pouk književnosti že tako v manjšini v primerjavi 

z jezikom, poleg tega smo v letne priprave vključile večinoma le besedila avtorjev, ki so po UN 

obvezni, a je besedil še vedno preveč.  

V jezikovnem delu so naloge bolj enakomerno razporejene po barvnih območjih. Še vedno pa imajo 

učenci težave z utemeljevanjem svojih odgovorov. Težave so tudi pri zapisih samostojnih besedil in 

jezikovna pravilnost. 

 

USMERITVE ZA DELO V PRIHODNJE 

Še naprej bomo delale v smeri razvijanja zmožnosti selektivnega branja in prepoznavanja bistvenih 

podatkov, saj so se na tem mestu rezultati izboljšali. Prav tako bo še naprej poudarek na 

utemeljevanju, saj se pri tem rezultati še niso izboljšali na željeno.  

Poseben poudarek bo na izboljšanju jezikovne pravilnosti. 

Učenci tudi pišejo veliko samostojnih zaokroženih besedil, a jih bo potrebno vključiti še več. Upamo, 

da se bo rezultat pokazal v naslednjih generacijah, saj je to proces, ki ne pokaže želenih rezultatov v 

enem ali dveh. 

Z učenci 9. razredov smo naredili analizo dosežkov in rešitev. Pregledali smo ovrednotene naloge in 

podali skupaj 7 ugovorov. Do spremembe točkovanja je prišlo pri 5 učencih, ki so dobili vsak po še 

eno točko. 
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ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ MATEMATIKE 

OB KONCU 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (9. RAZRED) 

 

OPIS DOSEŽKOV UČENCEV 9. RAZREDA NA NPZ  

Datum: torek, 8. 5. 2017 

 

Od 59 učencev 9. razreda je preverjanje znanja iz matematike opravilo 56 učencev, kar znaša 95 %. 

 

Podatki za našo šolo v primerjavi z državnim povprečjem 

Št. učencev 
Dosežek na NPZ 

na šoli 
Državno povprečje Odstopanje 

56 62,8 2 % 58,35 % +4,47 % 

 

Primerjava dosežkov po paralelkah 

 9. a 9. b 9. c 

ŠTEVILO UČENCEV 18 16 20 

Dosežek v % 58,67 61,79 64,40 

Povprečna zaključena ocena 3,5 3,5 3,7 

 

Primerjava dosežkov po učnih skupinah 

 

Odstopanje števila učencev glede na državno povprečje 

 

Pod državnim povprečjem Nad državnim povprečjem 

20 učencev (36 %) 36učencev (64 %) 

 

Najnižji dosežek pri NPZ je 24%, najvišji pa 98%. 

 

Število učencev po območjih 

 

 

 

 

Primerjava dosežkov učencev 6. in 9. razreda iste generacije.  

 

 Šolsko povprečje Državno povprečje Odstopanje 

6. razred 2013-14 66,92 % 62,49 % + 4,43 % 

9. razred 2016-17 62,82 58,35 +4,47 % 

 

 

  

Skupina 1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina 

Število učencev 15 14 15 15 

Dosežek NPZ v % 59,84 55,42 63,42 71,07 

Povprečna zaključena ocena 3,6 3,1 3,4 3,9 

0% - 30  % 31 % -55 % 56 % - 80 % 81 % - 100 % 

2 14 30 10 
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ANALIZA DOSEŽKOV 

 

STRUKTURA NALOG 

 

a) Glede na tipe nalog 

 

Naloge izbirnega tipa, 

povezovanja in urejanja 

Naloge kratkih 

 odgovorov 

Naloge, ki zahtevajo odgovor v obliki 

računskih operacij, grafičnega prikaza 

ali utemeljitev odgovora. 

10 % 30 % 60 % 

 

b) Glede na taksonomske stopnje 

 

Taksonomske stopnje Delež v preizkusu 

1. Poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev 30 % 

2. Izvajanje rutinskih postopkov 25 % 

3. Izvajanje kompleksnih postopkov 25 % 

4. Reševanje in raziskovanje problemov 20 % 

 

c) Glede na vsebino preizkusa 

    Aritmetika in algebra: 50 % 

    Geometrija in merjenje: 35 % 

    Druge vsebine:15 % 

 

d) Glede na razvrščenost nalog na štiri t. i. barvna območja: 

 

BARVNA 

OBMOČJA 
DOSEŽKI UČENCEV 

Zeleno območje: učenci pokažejo osnovno matematično znanje o številih in številskih izrazih, 

obdelavi podatkov in reševanju enačb. Prepoznajo osnovne geometrijske pojme.  

 

 Seštevajo in odštevajo decimalna števila in ulomke (81 %). 

 Pretvarjajo med sosednjimi enotami (80 %, +2 %). 

 Uporabljajo pravila pri ekvivalentnem preoblikovanju linearnih enačb in jih utemeljijo (93 %, 

+3 %). 

 Rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat (91 %, +3 %). 

 Poznajo lastnosti trapeza in pojem višine ter trapez načrtajo glede na dane podatke (85 %).  

 Rešijo kombinatorični problem in pri tem uporabijo različne strategije (96 %, +9 %). 

 Izračunajo vrednost izraza za vrednost dane spremenljivke (91 %, +4 %). 

 Iz prikaza preberejo podatke in jih interpretirajo (88 %,+2 %). 

 

Pri vseh ciljih iz zelenega območja so bili učenci naše šole nad državnim povprečjem. 

V povprečju so dosegli 88 %. 

Rumeno območje: učenci, uporabljajo zgolj preproste postopke ali preproste miselne sklepe.     

- Množijo dve decimalni števili (68 %, +3%). 

- Delijo ulomka (70 %, -2 %). 

- Pri računanju vrednosti številskega izraza upoštevajo vrstni red računskih  

  operacij (61 %, -5 %). 

- Pretvarjajo med sosednjimi ploščinskimi enotami in enotami za merjenje časa ter  

   računajo s količinami ( 75 %, +8 %). 

- Povežejo votle mere s kubnimi (54 %, -6 %). 
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-  Izračunajo osnovo, če je dan odstotek in pripadajoči delež (71 %, +8 %). 

- Razlikujejo liha in soda števila (63 %, -3 %). 

 

Pri večini ciljev iz rumenega območja so bili učenci naše šole nad državnim povprečjem, slabši so 

bili pri kubnih enotah (-6 %) in pri lihih in sodih številih (-3 %). 

 V povprečju so dosegli 65 %. 

Rdeče območje: učenci uporabljajo ustrezne strategije pri izvajanju kompleksnejših rutinskih 

postopkov in pri reševanju problemov. 

- Izračunajo vrednost številskega izraza – natančnost računanja (54 %, +5 %). 

- Uporabljajo kvadriranje in korenjenje kot obratni računski operaciji (55 % ,+6 %). 

- Zrcalijo točko čez izbrano premico(64 %, +4 %). 

- Preberejo koordinati dane točke v koordinatnem sistemu in ju zapišejo kot urejen par  

   števil (57 %, +5 %). 

- Rešijo naloge premega sorazmerja pri danem razmerju (59 %, +8 %). 

- Uporabljajo obrazec za površino in prostornino kocke in kvadra za izračune neznanih  

   količin ter rešijo indirektno besedilno nalogo (54 % , -3 %). 

- Določijo aritmetično sredino (66 %, +18 %). 

- Uporabljajo zakone pri ohranitvi relacije = pri reševanju linearnih enačb (43 % , -4 %). 

 

Tudi pri večini ciljev rdečega območja so naši učenci nad državnim povprečjem. Nekoliko 

odstopanja navzdol je pri reševanju besedilne naloge pri telesih in uporabi pravil za reševanje 

enačb (levo in desno stran enačbe delimo z istim od nič različnim številom). 

 

V povprečju so naši učenci pri doseganju ciljev rdečega območja dosegli 56,5 % uspešnost. 

 

Modro območje: učenci uporabljajo ustrezne strategije pri reševanju kompleksnih problemov iz 

geometrije in iz algebre, dosežke kritično vrednotijo in utemeljijo. 

- Pretvarjajo merske enote za votle mere in računajo z njimi (45 %, +11 %). 

- Pri reševanju enačbe napravijo preizkus (34 %, - 5 %). 

- Poznajo Pitagorov izrek in ga uporabljajo pri računanju neznane stranice v pravokotnem 

  trikotniku (46 %, + 11 %). 

- Rešijo odprt geometrijski problem in razčlenijo problemsko situacijo (43 %, + 9 %). 

- Uporabljajo obrazec za izračun prostornine piramide (21 %, +9 %). 

- Določijo ustrezni del celote, ki ga prikazuje dana slika ali model (29 %, +6 %). 

- Določijo mediano za dane podatke (43 %, + 13 %). 

 

Pri doseganju ciljev modrega območja so bili naši učenci uspešni 37 % in so presegli državno 

povprečje za 7,7 %. 

Nad modrim območjem: tu so naloge, ki niso tipične za nobeno opisanih območij in jih v 65 % 

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 odštevajo in seštevajo velikosti kotov, podanih v stopinjah in minutah. Za izračun višine 

piramide uporabijo Pitagorov izrek in izračunajo prostornino piramide. V dani življenjski situaciji 

raziskujejo in interpretirajo podatke. 

Učenci naše šole so v tem območju v dosegli 20 % ciljev in presegli državno povprečje 

 za 6 %.  
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Večja odstopanja od povprečja 

 

− Nad državnim povprečjem 

- Pretvarjajo merske enote za votle mere in računajo z njimi (45 %, +11 %). 

- Rešijo odprt geometrijski problem in razčlenijo problemsko situacijo (43 %, + 9 %). 

- Poznajo Pitagorov izrek in ga uporabljajo pri računanju neznane stranice v pravokotnem 

trikotniku. 

- Določijo mediano za dane podatke. 

- Določijo aritmetično sredino. 

- V dani življenjski situaciji raziskujejo in interpretirajo podatke. 

- Za izračun višine piramide uporabijo Pitagorov izrek in izračunajo prostornino piramide. 

 

Učenci naše šole v povprečju ali nad njim pri vseh ciljih zelenega, rumenega in rdečega območja 

Večina zgoraj izpostavljenih ciljev je iz višjih taksonomskih stopenj, modrega in sivega območja. 

 

− Pod državnim povprečjem 

- Pretvarjanje votlih enot v kubne enote (54 % učencev zna pretvarjati te enote, kar je 6 % pod 

državnim povprečjem). 

- Napraviti preizkus rešitve enačbe (52 % učencev zna narediti preizkus enačbe, kar je 4 % 

manj kot je državno povprečje). 

- Razlikujejo soda in liha števila (63 % učencev loči soda in liha števila, kar je 3 % pod 

državnim povprečjem). 

 

Sklep 

 

Analiza dosežkov kaže, da je letošnja generacija delo dobro opravila. Večino nalog so reševali nad 

državnim povprečjem. Zelo dobro obvladajo naloge, kjer je potrebno poznavanje in razumevanje 

pojmov in dejstev, izvajati rutinske postopke (80 %). 

Skoraj 60 % učencev obvlada kompleksne postopke in uporabo strategij , tretjina učencev pa je 

uspešna pri reševanju in raziskovanju problemov. 

Zelo uspešni so bili pri reševanju nalog iz območja nad modrim. To pripisujemo velikemu številu 

učencev, ki so bili pri predmetu matematike zelo uspešni in motivirani za delo skozi vse svoje 

šolanje. 

 

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. 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 9 učencev podali ugovore na vrednotenje. Do spremembe točkovanja je prišlo pri 8 učencih, ki 

so dobili skupaj 13 točk. 

 

Možnosti vpogleda v naloge NPZ in pogovora z učitelji matematike ni izkoristil nihče od staršev. 
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ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ ZNANJA ANGLEŠČINE 

OB KONCU 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA (9. RAZRED) 

 
Nacionalni preizkus znanja je potekal 10. 5. 2017. Udeležilo se ga je 56 učencev 9. razredov, torej je 

bila udeležba 96,6 %.  

Učenci so na preverjanju dosegli 67,54 % uspeh. Kvantitativna primerjava z republiškim povprečjem, 

ki je bilo 61,67 %, pokaže, da je šolsko povprečje za 5,87 % višje. Najboljši rezultat je bil 100 %, 

najslabši rezultat pa 8 %. 

Do 30 % so dosegli 3 učenci. Od 31 % do 60 % je doseglo 16 učencev. Med 61 % in 80 % je doseglo 

19 učencev. Med 81 % in 100 % 16 učencev, od tega kar 8 učencev 90 % ali več. En učenec (A. O.) 

je dosegel 100 %. 

Učenci 9. a so dosegli  68,33 %, 9. b 63,4 %, 9. c pa 70,9 % uspeh. 

 

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 

61,3 % 63,6 % +2,3 % 

A2  

Slušno razumevanje 

68,6 % 77,2 % +4 % 

B1 

Bralno razumevanje  

63,8 % 63,1 % -0,7 % 

B2 

 Bralno razumevanje  

61,8 % 73,4 % +11,6 % 

C1  

Besedišče 

64,5 % 70,8 % +6,3 % 

C2  

Besedišče 

56,3 % 68,3 % +12 % 

D  

Pisno sporočanje 

58,61 % 61,9 % +3,29 % 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so učenci naše šole reševali večino nalog nadpovprečno. 

 

Najbolje so učenci reševali nalogo A2 (slušno razumevanje – naloga je temeljila na poslušanje 

zgodbe. Učenci so morali izbrati ustrezni odgovor iz nabora štirih in tako odgovoriti na vprašanje). 

Pri tej nalogi učenec izlušči glavno misel in glavne poudarke besedila, razne podatke in glavne 

podrobnosti v besedilu. Ta naloga vsebuje postavke vseh območij razen zelenega. Od šestih postavk 

naloge so naši učenci slabše od državnega povprečja rešili postavko 6, ki spada v modro območje. V 

tem delu je besedilo zahtevno, saj navrže kup podatkov. Testna postavka sprašuje po hrani, ki jo je 

najraje jedel superkrokodil. Potrebno je zelo natančno poslušanje daljše povedi in povezovanje 

podatkov. 

 

Najslabše rešena je bila naloga B1 (bralno razumevanje, ta naloga je temeljila na branju besedila o 

Japonski. Učenci so morali z največ petimi besedami odgovoriti na vprašanja.) Ta naloga prav tako 

vsebuje postavke vseh področij. Učenci so morali izluščiti glavno misel, razumeti podatke in 

podrobnosti, prepoznati nekatere okoliščine v besedilu, razumeti pomen besed in besednih zvez iz 

sobesedila. 

Naši učenci so imeli pri treh postavkah rumenega in enega zelenega slabše rezultate, kot je bilo 

povprečje na državni ravni. Rumena testna postavka 3 je od učencev zahtevala razumevanje vzroka 
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in posledice. Pri postavkah 5 in 6 so morali učenci razumeti malo daljše, bolj kompleksno besedilo iz 

njega izluščiti podatek. 

 

Dobro rešene naloge so naloge bralnega razumevanja in rabe jezika. Visok delež nad republiškim 

povprečjem predstavljata nalogi B2 in C2.  

B2 je naloga bralnega razumevanja, kjer so učenci brali odstavke o športu, ki pa so jih morali povezati 

s povzetki vsebine. Prisotna sta bila dva distraktorja. Ta naloga vsebuje postavke rumenega in rdečega 

območja. Učenci so morali izluščiti glavno misel, razumeti podatke in podrobnosti, prepoznati 

nekatere okoliščine v besedilu, razumeti pomen besed in besednih zvez iz sobesedila. 

Pri nalogi C2 pa so morali dopolnjevati besedilo z besedami, katerih prva črka je bila dana. Pokazali 

so poznavanje besedišča, poznajo zapis besed, uporabo besedišča z ustreznih tematskih področij. Ta 

naloga vsebuje postavke vseh območij. 

 

Najmanjše odstopanje od povprečja je pri nalogi A1, ki preverja slušno razumevanje. Učenci so imeli 

dane besede, šest je bilo distraktorjev. Glede na poslušano so morali dopolnjevati besedilo z danimi 

besedami. Naloga vsebuje postavke iz rdečega, rumenega in modrega območja. Pri tej nalogi so 

učenci pokazali, da razumejo glavno misel, izluščijo podatke, razumejo pomen posameznih neznanih 

besed, ugotovijo razpoloženje govorca, njihov namen in stališče. 

Prav tako je bilo manjše odstopanje pri nalogi D, ki je bila naloga pisnega sporočanja. Učenci so 

morali zapisati pisni sestavek, dolg 120-150 besed, razmišljanje o nakupovanju. Ocenjena je bila 

vsebina, besedišče, slovnica in zgradba. Pri vseh teh postavkah so bili učenci naše šole nad državnim 

povprečjem. Ta naloga vsebuje postavke rumenega in rdečega območja.  

 

Skupni dosežki učencev, ki so razvrščeni v zeleno področje, določajo mejo spodnje četrtine dosežkov. 

Učencev je bilo 9. 

V rumeno območje spadajo učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo med 

polovicama dosežkov (50 kvantil) in so poleg nalog iz zelenega območja v povprečju uspešno rešili 

še naloge in testne postavke rumenega področja. Učenci so 3. 

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo zgornje četrtine dosežkov, so poleg nalog 

iz zelenega in rumenega območja uspešno rešili še te naloge in postavke rdečega območja. Tukaj je 

10 učencev. 

Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo zgornjo desetino dosežkov, so poleg nalog iz 

zelenega, rumenega in rdečega območja v povprečju uspešno rešili še naloge/postavke modrega 

območja. Teh učencev je 5. 

 

Porazdelitev dosežkov kaže, da sta bili slušni nalogi dobro strukturirani, saj so dosežki porazdeljeni 

v vsa štiri območja, polovica postavk pa je v rumenem. Povprečno in nadpovprečno uspešni učenci 

so slušni nalogi uspešno reševali, kar pa ne velja za učence, katerih dosežki so pod povprečjem. K 

uspešnem reševanju slušnih nalog je verjetno določenim učencem pripomogla tudi izpostavljenost 

angleščini zunaj šolskega prostora.  

 

Testne postavke bralnega razumevanja so sicer razpršene med vsa štiri območja, prevladuje pa 

rumeno. Ugotavljamo, da imajo povprečno in nadpovprečno uspešni učenci ustrezno razvite bralne 

strategije in širok nabor besedišča, zato jih zahtevnejše besedilo ne odvrne od branja in zmorejo 

prepoznati pomen neznanih besed iz sobesedila.  

Raba jezika se je preverjala v sobesedilu, kar je v skladu s teorijo komunikacijskega pristopa tuje 

jezikovnega poučevanja. Povprečno uspešni učenci so pokazali ustrezno raven znanja pri nalogi, ki 

je preverjala rabo slovničnih struktur.  

 

Pri nalogi rabe besedišča so bili uspešni učenci z višjimi dosežki. Pri pouku jezika je treba razvijati 

tudi besedišče v sobesedilu s pomočjo osmišljenih in avtentičnih nalog, ne pa izolirano.  
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Pri tvorbni nalogi pisnega sporočanja se kaže, da so učenci dokaj uspešni pri kriteriju vsebina in 

zgradba, kar kaže, da so zmožni napisati besedilo po iztočnicah na temo, ki jim je blizu (nakupovanje), 

in oblikovati koherentno besedilo v povedih. Učenci imajo manjše težave pri pravilnem zapisu 

posameznih besed in rabi slovničnih struktur. Pri pouku jezika je treba pisno sporočanje razvijati 

postopoma in sistematično. 

 

Usmeritve in delo v prihodnjem šolskem letu 

 

Letošnji rezultati so v skladu z znanjem in sposobnostmi učencev.  

Nadpovprečni rezultati kažejo na dobro znanje naših učencev. 

V prihodnjem šolskem letu bomo z dosedanjo prakso prepletanja različnih tipov nalog vseh štirih 

spretnosti nadaljevali, saj je tako tudi zastavljen sodobni pouk tujega jezika. Vključevale bomo 

zahtevnejša in obširnejša besedila. Velik poudarek bomo ohranjali na pisnem sporočanju, kjer skozi 

pisne spretnosti učenci dokažejo poznavanje in rabo jezikovnih struktur, znanje besedišča in so 

kreativni na najvišji ravni. 

 

Končni cilj tuje jezikovnega pouka je avtomatizacija jezika, ki se razvije le v učnem okolju, ki nudi 

dovolj možnosti za eksperimentiranje z jezikom in kjer so učenci vključeni v avtentične naloge, saj 

se prek teh povezujejo z zunanjim svetom. Tako bomo v prihodnje načrtovali še več projektnih del 

med samim poukom, ki predstavljajo izziv za učence, in preko katerih lahko prikažejo svojo 

kreativnost v tujem jeziku. Hkrati si bomo prizadevali, da bi učenci še naprej imeli možnost 

sodelovanja v mednarodnih projektih, npr. Erasmus +. 

 

Priprava učencev in vpogled  

 

Pri analizi smo podali 3 ugovore. Uspešno so bile rešene vse poizvedbe. 

 

Vpogled testov NPZ-ja je bil 1. 6. 2016. Starši in učenci so imeli omogočen vpogled doma preko 

spleta. 

 

Rezultat na NPZ-ju je odraz sprotnega dela čez vse leto, saj učenci rešujejo različne naloge besedišča, 

slušnega razumevanja, berejo različna besedila in se pisno izražajo v daljših sestavkih. 

 

Primerjava rezultatov generacije 2008-2017 NPZ iz angleščine v 6. in 9. razredu  

 

LETO DRŽAVNO POVPREČJE ŠOLSKO POVPREČJE 

2014 – 6.razred 48,3 % 56,7 % 

2017 – 9.razred 61,67 % 67,54 % 

 

Primerjava rezultatov NPZ angleščina - 9. razred preteklih let 

 

LETO DRŽAVNO POVPREČJE ŠOLSKO POVPREČJE 

2017 61,67 % 67,54 % 

2014 61,4 % 63,7 % 

2011 61 % 56,4 % 
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13 RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE 
 

ŠOLA V NARAVI 

 

Organizirali smo šolo v naravi za učence naslednjih razredov: 2., 5., 7. r. Učencem smo ponudili 

vsebine z naravoslovnega, družboslovnega in s športnega področja. 

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. 58 56 96,5 CŠOD DOM Ajda 19. 4.–21. 4. 2017 

5. r. 64 62 97 ZPM VIRC POREČ 12. 6.–16. 6. 2017 

7. r. 57 53 93 CŠOD DOM Planinka 27. 2.–3. 3. 2017 

 

TEČAJNA OBLIKA POUKA NEMŠČINE 

 

V  šolskem letu 2016/2017 sem na OŠ Miklavž na Dravskem polju in Podružnici Dobrovce izvajala 

tečaj nemškega jezika za učence 1., 2, in 3. razreda.  Tečaj je potekal eno uro na teden, od 

septembra do junija. Število planiranih ur  je bilo enako številu realiziranih ur, to je 32 ur. Tečaj je 

obiskovalo skupaj 108 učencev: 

 

                 OŠ MIKLAVŽ                                 PODRUŽNICA DOBROVCE 

            1. b-razred: 19 učencev                               1. a: 9 učencev 

1. c-razred: 11 učencev                                2. a: 16 učencev 

2. razred: 25 učencev                                   3. a: 8 učencev 

3. razred: 21 učencev                                       

 

Učenci  1. razreda so bili zaradi številčnosti razdeljeni v dve skupini.  

Z učenci I.VIO sem bila  v mesecu maju na ekskurziji v Avstriji, obiskali smo grad Rosegg, kjer smo 

si ogledali grad, spoznali življenje na gradu, se podali v labirint in živalski vrt. Grad z okolico spada 

med 10 top destinacij  Avstrijske Koroške.  

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. Učenci so se z osnovami nemškega jezika srečali njihovi 

razvojni stopnji primerno. Delo je potekalo sproščeno, velikokrat igrivo in zabavno. Pri tečaju sem 

uporabljala metodo CLIL-a, kjer  gre za poučevanje učnega predmeta preko jezika, ki ga po navadi 

ne uporabljamo, torej tujega jezika. Tuji jezik je bil v tem primeru učno in komunikacijsko orodje in 

ne več predmet obravnave. 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 62 61 98,4 

 

 vsi učenci 3. r. udeleženci niso obiskovali tečaja število plavalcev število neplavalcev 

62 61 (98,4 %) 1 (1,6 %) 55 (90,2 %) 6 (9,8 %) 

 

Plavalni tečaj za učence 3. razreda je potekal od 6. do 10. 2. 2017 in od 13. do 17. 2. 2017 (9 dni – 8. 

2. 2017 je bil slovenski kulturni praznik in ni bilo pouka) 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, Simona Kocbek in Dušanka Brumen) in dva učitelja Plavalne 

šole Branik (Boštjan Šulek in Blaž Medvešek). 

S plavalnim tečajem smo začenjali ob 8.30 in zaključevali ob 10.15 (1 ura 45 minut). 

Rezultati testiranja plavanja so bili naslednji: 2 učenca sta usvojila zlatega delfina, 29 učencev  

srebrnega delfina, 24 učencev je usvojilo bronastega delfina, šest učencev pa je še vedno 

neplavalcev.                                                                                                                                                                                                                                 

 

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. 

- Šest učencev je neplavalcev. Za njih bi bilo potrebno razmisliti, če bi 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. 

- Priznanja in značke usvojenih delfinčkov so učencem razdelile razredničarke junija, ob koncu 

pouka. 

 

KOLESARSKI IZPIT 

 

K opravljanju kolesarskih izpitov so se v šolskem letu 2016/2017 prijavili vsi učenci 5. razredov. 

Skupaj 64 učencev. 

Starši so s podpisi dovolili, da otroci pristopijo k opravljanju izpita. 

 

Teoretične vsebine so bile vključene v redni pouk in so jih spremljali vsi učenci. 

Vsebine prometne vzgoje v petem razredu:  

- SLJ: 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. 
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Za pridobivanje znanj prometnih situacij in varnosti kolesarja smo uporabljali  program spletne 

učilnice. Učenci so bili prijavljeni z AAI računom. Prijave je uredil računalničar na šoli. Delo smo 

izvajali v računalniški učilnici pri razrednih urah ter pred poukom ali šesto uro strnjeno v februarju, 

marcu in aprilu. Učenci so imeli možnost dostopa do prometnih vsebin z osebno prijavo tudi od doma. 

Teoretični preizkus smo opravljali po pouku in pri razredni uri. 

 

Vožnjo na spretnostnem poligonu smo opravljali v času interdisciplinarnega dne 16. 5. in v 

popoldanskem času 16. in 17. 5. 2017.  

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 bilo pet šolskih koles primerne velikosti.  

V tem tednu smo opravili tudi tehnične preglede koles. To je opravljal Rok Ozmec, koordinator za 

prometno vzgojo na šoli. Kolesa so bila varovana v šolskem atriju. 

 

Praktično vožnjo na prometnih površinah so učenci opravljali v skupinah po pet. 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. Vožnjo na prometnih površinah sta spremljala tudi 

dva predstavnika Varnosti. Pot vožnje se je ujemala s šolsko potjo. Vozili smo po Cesti v Dobrovce, 

Ulici Marjana Nemca in Plaskanovi cesti. 

 

Izpitna vožnja je potekala 18. 5. 2017.  

V izpitni komisiji so bili: Rok Ozmec, policist Borut Horvat, Silvo German, g. Podjavoršek. 

 

Štirje učenci so bili v času opravljanja praktičnega dela kolesarskega izpita zaradi bolezni odsotni. 

Praktične vožnje in izpit so opravljali med 30. 6. in 2. 7. 2017. 

 

Svečana podelitev kolesarskih izkaznic s kulturnim programom je bila izvedena 9. junija 2017.  

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: 

devet maskot policista Leona, šest ključavnic, tri odsevne jopiče in devet kresničk. Nagrade je 

prispeval SPV Miklavž na Dravskem polju, podelili smo jih z žrebom. 

Vabljeni in prisotni gostje so bili: Borut Horvat, vodja policijskega okoliša, g. German, g. 

Podjavoršek, podžupanja Občine Miklavž na Dravskem polju in snemalec. 

 

REZULTATI, ANALIZA 

Na izpit je bilo prijavljenih vseh 64 učencev 5. razreda. Vsi so uspešno opravili kolesarski izpit. 

 

Ugotavljamo, da je v okolici šole v popoldanskem času zelo povečana frekvenca prometa zaradi 

dostopa do igrišč. V tem času učencem kolesarjem ni mogoče zagotoviti varnosti, ki je potrebna za 

izvajanje praktične vožnje, kljub prisotnosti članov SPV in Varnosti. Vodja policijskega okoliša 

predlaga, da se v prihodnje zaradi tega praktične vožnje po prometnih površinah izvajajo v 

dopoldanskem času.  
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14 PREVOZI OTROK  
 

Na dan 23. 6. 2017 je imelo izdelanih vozovnic 130 učencev, od tega 118 za vožnjo na nevarnih 

relacijah, 18 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 2016/2017 znašali 55.593,10 €, stroški za prevoz na 

relaciji Loka–Miklavž, refundacija Občine Starše, pa so znašali  496,61 €. 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. Imeli so opoldansko malico in kosilo. 

Učenci v jutranjem varstvu so pričeli dan s sadnim obrokom. 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 smo se trudili, da je šolska prehrana  ustrezala  večini otrok, da je bila raznolika, 

uravnotežena in usmerjena k zdravemu načinu življenja. Zato smo pri oblikovanju jedilnikov 

upoštevali 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 zajtrkuje. 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, kuharji so pripravljali tudi 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 niso imeli kosila, so 

počakali v avli, v kotičku. 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 bil v času od 12.55 do 13.20 in od 13.45 do 14.10 dežurni učitelj, ki je skrbel 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, ki jo krasijo risbe otrok.  

  

Sodelovali smo v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk (18. 11. 2016), 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, kruh, mleko in jabolka so bili lokalnega izvora. Učenci so jedli jabolka s 

Sadjarske kmetije Skok, kruh Miklavških pekarn, 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. razredov je 

čebelar Anton Babič seznanil s pomenom čebelarstva in predstavil našo čebelo kranjsko sivko. 

Učenci od 6. do 9. razreda  so izvedli različne delavnice o pomenu zdrave prehrane za mladostnike, 

duševnem zdravju mladostnikov in zdrav življenjski slog.  

 

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 2016/2017. V mesecu juniju 2016 smo obvestili vse učence o možnosti in pogojih izposoje 

učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2016/2017. 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 2016/2017 zagotovilo brezplačno 

izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za učenke in učence v vseh razredih osnovne šole. 

Po pregledu učbenikov ob koncu šolskega leta 2015/2016 smo izločili in odpisali 988 učbenikov, ki 

jim je s sklepom Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje prenehala uporabnost, zaradi 

neskladnosti vsebin v učbenikih s prenovljenimi učnimi načrti. Skupna nabavna vrednost odpisanih 

učbenikov je bila 15.520,81 € in je enaka popravku vrednosti. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pokrilo in  nakazalo sredstva za nakup novih 

učbenikov v vrednosti 9.336,25 €. Nakazana so bila tudi sredstva 4.105,51 € za dokup učbenikov, ki 

so manjkali zaradi spremenjenega  števila učencev v posameznih razredih. Skupaj je bilo nakazanih 

13.441,76 € za nakup in dokup učbenikov v šolski učbeniški sklad. Po nakupu vseh učbenikov za 

13.783,19 € je v šolskem učbeniškem skladu ostalo 397,41 €. 

V učbeniškem skladu je 3226 učbenikov namenjenih za izposojo učencem. Učbeniške komplete  si 

je izposodilo 482 učencev. 

 

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 in  geografije; 

− izvedba pravljičnih ur za otroke vseh skupin iz vrtca v Miklavžu in Dobrovcah; 

− sodelovanje pri izvedbi ur medpredmetnega povezovanja in interdisciplinarnih dni; 

− organizacija in izvedba kulturnega dneva za učence 4., 5., 6. in 7. razredov v SNG Maribor 

z ogledom gledališke predstave Gledališče od A do Ž; 

  

− organizacija in izvedba kulturnega dneva za šeste razrede Kulturna dediščina v Mariboru in 

vodenje po poteh kulturne dediščine v Mariboru ter obisk muzeja Narodne osvoboditve; 

− organizacija in izvedba projekta »Rastem s knjigo« in ogleda Umetnostne galerije Maribor; 
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− 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; 

− priprava in izvedba branja za Prežihovo bralno značko;  

− organizacija in izvedba nočnega bralnega maratonu za učence petih, šestih in sedmih 

razredov, ki so uspešno zaključili branje za PBZ. V letošnjem letu so se maratona udeležili 

tudi učenci OŠ Dušana Flisa Hoče;  

− priprava učencev in sodelovanje na različnih natečajih, projektih in kvizih (Male sive celice, 

Vesela šola Pila-a in Ekokviz); 

− priprava tematskih razstav v knjižnici; 

− strokovno sodelovanje z delavci šole, udeležba na strokovnih srečanjih, učiteljskih 

konferencah, izobraževanjih, na 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 2016/2017 se je na tekmovanje iz znanja Vesele šole prijavilo 52 učencev od  4. do  

9. razreda. 

Bronasto priznanje iz znanja VESELE ŠOLE je na šolskem tekmovanju 8. 3. 2017 usvojilo 35 

učencev. 

Srebrno priznanje iz znanja VESELE ŠOLE je na državnem tekmovanju 12. 4. 2017  na OŠ Starše  

usvojilo 7 učencev. 

Zlato priznanje iz znanja VESELE ŠOLE je na državnem tekmovanju 12. 4. 2017  na OŠ Starše 

usvojil učenec šestega razreda.  
 

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA 

 

V šolskem letu 2016/2017 se je k sodelovanju za branje Prežihove bralne značke prijavilo 395 

učencev (v Miklavžu 333 učenci in v Dobrovcah  62 učencev). Za izvedbo PBZ so v prvem VIO 

zadolženi učitelji razredniki, prav tako za učence četrtih in petih razredov. Pogovor o prebranih  

knjigah za učence šestih razredov in tretjega VIO je vodila učiteljica slovenščine Nina Adam, kasneje 

Anita Babič. Prežihovo bralno značko je v šolskem letu 2016/2017 usvojilo: 

− 64 učencev v prvih razredih, 

− 58 učencev v drugih razredih, 

− 60 učencev v tretjih razredih, 

− 56 učencev v četrtih razredih,  

− 54 učencev v petih razredih, 

− 11 učencev v šestih razredih, 

− 2 učenca v sedmih razredih, 

− 4 učenci v osmih razredih,  

− 4 učenci v devetih razredih. 

 

Od 395 prijavljenih učencev je priznanje za Prežihovo bralno značko prejelo 313 učencev. Še posebej 

so bile  nagrajene in pohvaljene tri učenke iz devetega razreda, ki so bili zveste bralke lepe knjige 

vseh devet let, torej so bralno značko v času šolanja usvojile vsako šolsko leto in pridobile naslov 

»ZLATA BRALKA«. 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 

145 učencev, subvencionirano malico kosilo pa 132 učencev. Občina Miklavž na Dravskem polju je  

subvencionirala kosilo 17 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 

9.  September, 

november, 

 

maj 

Drugače o poklicih 

 

 

Z glavo na zabavo 

Vesna Jelen 

Godunc, 

 

SPVO Miklavž na 

Dravskem polju 
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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 Marinko Bečela iz Svetovalnega 

centra za otroke mladostnike in starše Maribor. 

 

Pri realizaciji razvojno-preventivnih dejavnosti smo sodelovali 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, 

− 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. 

− Društvo študentov psihologije FF Maribor. 

 

Z dr. Branko Kučič Kvas smo sodelovali 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 smo zelo dobro sodelovali 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. 

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, 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 89 - 

 

16. 11. 2016 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. 2017 smo organizirali sestanek staršev učencev devetih razredov in jih informirali o postopku 

vpisa v srednje šole. 

27.1. 2017 so se učenci 9. razredov udeležili Kariernega sejma, ki ga je organizirala MO Maribor v 

dvorani Tabor. 

Devetošolci so se 24. 3. 2017 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 2016/2017 smo organizirali šolo v naravi za 2., 5. in 7. razrede. To so aktivnosti, ki 

so povezane s stroški bivanja in prevoza ter 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 2016 smo na šoli organizirali dobrodelni bazar, denar (1994,66 €) je bil v celoti nakazan 

Šolskemu skladu. 

Pridobljena sredstva denarne pomoči so bila razdeljena v dogovoru z razredniki in pisno vlogo staršev 

oz. skrbnikov.  

Šolski sklad nam je subvencioniral dneve dejavnosti v višini 3.180,64 € za 66 učencev.  Šolski sklad 

smo zaprosili tudi za denarno pomoč učencem za šolo v naravi za 5. razred, v višini 619,31€ in za 7. 

razred 540,16 €,  za intenzivne pevske vaje na Tisi 62,00 €, za plačilo prehrane 129,55 €, prevoz na 

dan dejavnosti za 7. razred 72,76 in subvencijo nadstandardnih dejavnosti v višini 264,00 €.  

Društvo prijateljev mladine nam je subvencioniralo 94,30 € za šolsko prehrano in 199,10 € za delovne 

zvezke. 

Inner wheel klub Maribor nam je subvencioniral šolo v naravi za 2. razrede v višini 180,00 €. 

Iz občinskih sredstev smo za potrebe šole v naravi za 7.  razred porabili 650,00€ . 

Iz sredstev ministrstva za izobraževanje pa smo za potrebe šole v naravi za socialno šibke učence 5. 

razredov porabili 1013,59 € 

Naš cilj, ki izvira iz zakonitosti socialnega dela, da se vsem otrokom omogoči druženje z vrstniki, je 

v celoti realiziran.   

 

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. 

 

24. 11. 2016 – organiziran je bil 1. starševski večer na temo Mi med seboj v izvedbi šolskih mediatork. 

12. 1. 2017 – vpisni postopek za starše učencev 9. razredov. 

14. 3. 2017 –  organiziran 2. starševski večer na temo Osem krogov odličnosti v izvedbi Janija    

                       Prgića. 

19. 6. 2017 – organizacija roditeljskega sestanka za bodoče prvošolce in predavateljico Alenko Vrlič  

                      Danko.  
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NADARJENI UČENCI IN NAGRADNA EKSKURZIJA 

 

Junija 2017 se je v postopku odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci zaključilo identificiranje 

evidentiranih učencev. Testiranja je 1. 6. 2017 na šoli opravil psiholog Miran Babič iz Svetovalnega 

centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. 

 

Ker postopek identifikacije še ni končan, bodo starši evidentiranih učencev povabljeni na svetovalni 

razgovor v začetku naslednjega šolskega leta, kjer bodo dobili vpogled v vrsto nadarjenosti svojega 

otroka in možnost individualnega posvetovanja s psihologom.  

 

V letošnjem šolskem letu so bili v novembru 2016 učenci evidentirani in so še v postopku 

identifikacije: 

                                  

4. razred 12 učencev 

6. razred 2 učenca 

8. razred 1 učenka 

 

Število identificiranih nadarjenih učencev po razredih ob koncu šolskega leta 2016/17: 

 

5. razred 13 učencev 

6. razred 14 učencev 

7. razred 20 učencev 

8. razred 24 učencev 

9. razred 19 učencev 

Skupaj  90 učencev 

 

7. 6. 2017 smo dvanajstič izvedli nagradno ekskurzijo za naše najuspešnejše učence z različnih 

področij v  7., 8. in 9. razredu.  

 

Številčni seznam učencev po razredih, ki so se na podlagi predloga mentorjev udeležili nagradne 

ekskurzije: 

 

7. razred 8 učencev 

8. razred 15 učencev 

9. razred 11 učencev 

Skupaj 34 učencev 
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18 POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI  
 

V šolskem letu 2016/2017 so dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj izvajale: Zdenka Roškarič Duh (defektologinja), Andreja Rinc Urošević (pedagoginja), Živa 

Krajnc (pedagoginja), Katarina Germšek (pedagoginja) in Bojana Pauman (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 2016/2017 vključenih 35 učencev, od tega je bilo 

29 učencev z matične in 6 učencev s podružnične šole. Dodatna strokovna pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj je bila v šolskem letu 2016/2017 nudena v obsegu 74 ur tedensko, 

dodatna strokovna pomoč – učna pomoč v obsegu 44 ur tedensko in izvedenih je bilo 25 ur 

svetovalnih storitev tedensko.  

Dodatna strokovna pomoč se je izvajala individualno zunaj oddelka ali v njem – glede na 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. En učenec se prešola v osnovno šolo s prilagojenim 

programom, ena učenka se prešola na Center za sluh in govor Maribor. V okviru svetovalnih storitev 

so se izvajale dejavnosti za ustvarjanje podpornega oz. inkluzivnega okolja. Dejavnosti so bile 

namenjene učencem, staršem in učiteljem. Sodelovanje poteka z učitelji, razredniki, s šolsko 

svetovalno službo, s starši obravnavanih učencev in s strokovnjaki zunanjih institucij, pri katerih so 

učenci obravnavani. V šolskem letu 2016/2017 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 (7,5 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 24 učencev. 

V šolskem letu 2016/2017 je bilo v dejavnosti za nadarjene učence k sodelovanju povabljenih vseh 

90 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. Sodelovali smo v natečajih in projektih (Spodbujamo prijateljstvo, Igraj 

se z mano, Jezikovne kartice – Amnesty international, Na mostovih ustvarjalnosti – GOGIX, Podarite 

modro srce - Nivea). 

Oktobra smo organizirali tridnevni tabor za nadarjene, ki se ga je udeležilo 31 učencev od 7. do 9. 

razreda. Med šolskim letom smo pripravili še druge aktivnosti: ogled predstave Alica v Čudežni 

deželi v angleškem jeziku (7.–8. r.), sodelovali smo na različnih natečajih (Evropa v šoli, Spodbujamo 

prijateljstvo, Igraj se z mano) in projektih (Erasmus +: stop motion movie). V mesecu aprilu so se 

nekateri učenci udeležili Mednarodnega posveta o nadarjenih učencih v Rušah, kjer so potekale 

različne delavnice. Organizirali smo bralnico (dejavnost, pri kateri so nadarjeni učenci višjih razredov 

(7., 8. in 9. razred) brali mlajšim učencem (1. razred)), pripravili smo kino popoldan, jesenske in 

zimske ustvarjalne delavnice, delavnice Različnost bogati v izvedbi Amnesty International, 
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organizirali smo nagradno ekskurzijo, sodelovali na noči branja, na katero smo povabili tudi učence 

in mentorje OŠ Dušana Flisa Hoče. Nadarjeni učenci so pomagali pri organizaciji in izvedbi Srečanja 

medvrstniških mediatorjev januarja in 17. regionalnega srečanja mladih raziskovalcev Zgornjega 

Podravja meseca marca. Dejavnosti so bile realizirane najmanj 95 %. 

 

19 KADROVSKA ZASEDBA 

 

V tem šolskem letu je izvajalo šolski program 52 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 učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja in 4 gostujoči učitelji. 

 
PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO 

MIHALIČ MALI, Dušanka Ravnateljica 

 

Strokovni delavci: 

   

 PRIIMEK IN IME ZAPOSLENEGA  NAZIV DELOVNO MESTO 

1 ADAM, Nina/BABIČ, Anita  III. VIO Brez Predmetni učiteljici SLJ 

2 AJDINOVIĆ, Barbara OPB Brez Učiteljica razrednega pouka 

3 BABIČ, Anita III. VIO Brez Predmetna učiteljica SLJ 

4 BAČNIK, Matija OPB Brez Učitelj OPB in laborant 

5 BREZNIK, Marjetka III. VIO Svetovalec 
Predmetna učiteljica BIO, KEM, 

NAR 

6 BRUMEN, Dušanka / KARAKAŠ, Jasmina I. VIO Mentor Učiteljici OPB in TJA 

7 BUKOVŠEK KOSI, Nataša I. VIO Brez Učiteljica razrednega pouka 

8 DETIČEK, Ksenija I. VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

9 DRAŠKOVIČ, Janja III. VIO Mentor Predmetna učiteljica SLJ 

10 FEGUŠ, Sonja I. VIO Mentor Učiteljica razrednega pouka 

11 GAVEZ ŠERBINEK, Leonida III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica ZGO 

12 GERMŠEK, Katarina / PAUMAN, Bojana III. VIO Mentor/Brez 
Pedagoginji, predmetni učiteljici 

SLJ 

13 GRAŠIČ, Edita I. VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

14 GSELMAN, Nevenka III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica MAT 

15 JELEN-GODUNC, Vesna  Svetovalec Pedagoginja 

16 JÖBSTL, Jyoti III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica TJA 

17 JUS SILIČ, Helena III. VIO Mentor 
Predmetna učiteljica MAT, 

poučevanje v oddelkih OPB 

18 KALEZIČ, Miro III. VIO Svetovalec Predmetni učitelj ŠPO 

19 KARAKAŠ, Jasmina I.VIO Brez Predmetna učiteljica TJA 

20 KIRBIŠ, Zorka/BUKOVŠEK KOSI, Nataša I. VIO Mentor Drugi učiteljici v 1. razredu 

21 KLASINC, Dolora/AJDINOVIĆ Barbara OPB Brez 
Prva zaposlitev v VIZ/učiteljica 

RP 

22 KOCBEK, Simona I. VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

23 KOLANDER, Andreja III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica ŠPO 

24 KOLARIČ, Marija III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica SLJ 

25 KORITNIK, Ana OPB Mentor Poučevanje v oddelkih OPB 

26 KOS, Irena II.VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

27 KRAJNC, Živa  Mentor Pedagoginja 

28 KRAMBERGER, Vesna I. VIO Mentor Druga učiteljica v 1. razredu 
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29 LADINEK, Karina 
OPB 
II.VIO 

Brez 
Poučevanje v oddelkih OPB, 

predmetna učiteljica NAR 

30 LASBAHER, Tatjana II.VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

31 LOVIŠČEK, Metka  Mentor Knjižničarka 

32 MAJHENIČ, Darja II.VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

33 MALEC, Jerneja I. VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

34 MERNIK, Leandra III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica KEM, GOS 

35 MESARIČ, Špela III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica TJA 

36 MILJANČIĆ, Leja I. VIO Mentor Učiteljica razrednega pouka 

37 NERAT, Darja II.VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

38 OTIČ, Ana I. VIO Mentor Učiteljica razrednega pouka 

39 OZMEC, Rok III. VIO Svetovalec Predmetni učitelj TIT 

40 PAUMAN, Bojana III. VIO Brez Predmetna učiteljica SLO, PEDG 

41 PEČNIK, Ines III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica NE2, DKE 

42 PETKO, Marija I. VIO Svetovalec Druga učiteljica v 1. razredu 

43 PRIMEC, Alenka I. VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

44 RAJBAR, Irena III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica ZGO, GEO 

45 RINC UROŠEVIČ, Andreja  Svetovalec Pedagoginja  

46 ROŠKARIČ DUH, Zdenka  Svetovalec Defektologinja 

47 SORŠAK, Miha OPB Brez Profesor matematike 

48 STANKOVIČ, Saša OPB Brez Učiteljica razrednega pouka 

49 ŠIROVNIK, Blanka II.VIO Svetnik Učiteljica razrednega pouka 

50 ŠTRUCL, Janja/SORŠAK, Miha OPB Mentor Poučevanje v oddelku OPB 

51 TRSTENJAK, Zvonko III. VIO Svetovalec Predmetni učitelj FIZ 

52 VAJS, Nuša III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica GUM 

53 VEČEK, Marjan III. VIO Mentor Predmetni učitelj FIZ, MAT 

54 VIDOVIČ, Barbara/STANKOVIĆ, Saša OPB Brez Poučevanje v oddelku OPB 

55 VINTER, Lidija II.VIO Svetovalec Učiteljica razrednega pouka 

56 ZDUNIČ, Lilijana III. VIO Svetovalec Predmetna učiteljica MAT, FIZ 

57 ZOBEC, Katja III. VIO Mentor Predmetna učiteljica TJA 

58 ŽITNIK, Simona I. VIO Mentor Učiteljica razrednega pouka 

59 ŽURAN, Matjaž  Brez Računalnikar, laborant 

 

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. LATINŠČINA: Katjuša Kolar, Zavod Antona Martina Slomška. 

 

Vsak učitelj ima (ob rednem delu pouka) 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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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 

1 ADAMIČ Sabina 6 poslovni sekretar 

2. BREZNIK Valerija 2 čistilka 

3. EKSELENSKI Darinka 8 kuhar 

4. GAJZER Karmen 2 čistilka 

5. HARNER Marija 0 čistilka 

6. HORVAT Vojko 8 hišnik 

7. JUG Sonja 8 čistilka 

8. JURTELA Tomaž 8 kuhar 

9. KLOBUČAR Štefica 5 čistilka, kuharska pom. 

10. KOS Irena 6 čistilka 

11. KOŽEL Anita 9 računovodja 

12. OČKO Aleš 0 kuhar 

13. RUMEŽ Ljuba 8 kuharski pomoč. 

14. SIMANIĆ Zoran 0 hišnik 

15. TOPLAK Hilda 7 čistilka 

16. ZOBEC Tanja 8 čistilka,kuhar 
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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 

2016/2017 s timom spremljala Razvojni načrt ter evalvirala Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt ter 

pripravljala Razvojni načrt za naslednje 5-letno obdobje. 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 in učenci ter 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 segmenti pedagoškega vodenja so spremljava učiteljskega dela in 

svetovanje, 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 
uporabe 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 9 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 Marjetka Breznik. Razredničarka 9. razreda, gospa Janja Draškovič, 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 individualizirani program). Podrobna analiza teh je bila predstavljena bodočim 

učiteljicam na primopredaji, dne 26. 6. 2017, 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 in ob konkretnih pripomočkih;  

− 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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VSEŽIVLJENJSKA ZNANJA UČENCEV, KI ZAPUŠČAJO II. VIO 

 

Učenci, ki zapuščajo 6. razred, so 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 9 predmetih, utemeljuje pri 7 predmetih, oblikuje izvlečke pri 7 predmetih, analizira 

napake pri 5 predmetih, išče informacije pri 9 predmetih, uporablja različne vire podatkov in 

informacij, pisno izraža mnenja, dejstva pri 9 predmetih.  

 

Večina učencev (nepreverjeno): oblikuje izvlečke, selekcionira podatke in informacije pri 10 

predmetih, presoja uporabno vrednost podatkov in informacij pri 6 predmetih, učinkovito in na več 

načinov komunicira z različnim občinstvom pri 6 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. 

 

Ravno na teh področjih bomo v  prihodnje namenjali več  pozornosti: 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 
 

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 pa 

cilji niso bili doseženi. Učenci so primerjali, razvrščali, utemeljevali, oblikovali izvlečke, analizirali, 

reševali probleme, analizirali napake, iskali podatke in informacije, selekcionirali podatke in 

informacije, presojali uporabno vrednost podatkov in informacij, uporabljali različne vire informacij 

in podatkov (knjige, članki, pripomočki, elektronske podatkovne zbirke …), ustno in pisno izražali 

mnenja, dejstva …, učinkoviti in na več načinov komunicirali z različnim občinstvom, sodelovali v 

skupinah, da bi lažje dosegali skupne cilje in si prizadevali zanje in uporabljali različne informacijske 

in komunikacijske tehnologije (fotoaparat, videokamera, LCD, projektor, računalnik …). 

 

Primerjali so preverjeno vsi učenci pri 10 predmetih, pri enem predmetu nekateri preverjeno in pri 

enem večina preverjeno. Razvrščali so pri 10 predmetih vsi učenci preverjeno, pri enem predmetu vsi 

nepreverjeno in pri enem nepreverjeno nekateri. Tudi utemeljevali so pri 10 predmetih vsi preverjeno, 

pri dveh predmetih pa nekateri preverjeno. Vsi učenci so preverjeno oblikovali izvlečke pri 9 

predmetih, pri dveh preverjeno nekateri in pri enem predmetu tega niso delali. Analizirali so vsi 

preverjeno pri 6 predmetih, pri dveh predmetih večina preverjeno, pri enem predmetu nekateri 

preverjeno, pri enem predmetu večina nepreverjeno in pri enem nepreverjeno nekateri. Reševali so 

probleme pri 10 predmetih vsi preverjeno, pri 2 pa večina preverjeno. Napake so analizirali pri 10 

predmetih vsi preverjeno, pri enem predmetu večina preverjeno in pri enem preverjeno nekateri. 

Podatke in informacije so iskali pri 10 predmetih vsi preverjeno, pri enem predmetu večina preverjeno 
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in pri enem nekateri nepreverjeno. Selekcionirali so podatke pri 8 predmetih vsi preverjeno, pri dve 

predmetih preverjeno večina, pri enem predmetu nekateri nepreverjeno in pri enem predmetu tega 

niso delali. Uporabno vrednost podatkov in informacij so presojali vsi preverjeno pri 3 predmetih, pri 

4 večina preverjeno, pri 4 pa nekateri preverjeno in pri enem predmetu tega niso delali. Različne vire 

informacij in podatkov so uporabljali vsi preverjeno pri 8 predmetih, pri enem večina preverjeno, pri 

dveh nekateri preverjeno in pri enem nekateri nepreverjeno. Ustno so izražali mnenja pri 8 predmetih 

vsi preverjeno, pri 3 večina preverjeno in pri enem nekateri preverjeno. Pisno so izražali mnenja pri 

7 predmetih vsi učenci preverjeno, pri 5 predmetih večina preverjeno in pri enem predmetu tega niso 

delali. Učinkovito in na več načinov so komunicirali z različnim občinstvom pri 5 predmetih, pri 2 

večina preverjeno, pri 3 nekateri preverjeno, pri enem predmetu nekateri nepreverjeno in pri enem 

predmetu tega ni bilo. Sodelovali so v skupinah, da bi lažje dosegali skupne cilje in si prizadevali 

zanje pri 10 predmetih vsi preverjeno, pri enem predmetu večina preverjeno, pri enem predmetu pa 

tega niso delali. Različne informacijske in komunikacijske tehnologije (fotoaparat, videokamera, 

LCD projektor, računalnik …) so uporabljali vsi  preverjeno pri 9 predmetih, pri enem nekateri 

preverjeno, pri enem vsi nepreverjeno in pri enem nekateri nepreverjeno. 

Največ so učenci primerjali, razvrščali, utemeljevali, reševali probleme, analizirali napake, iskali 

podatke in informacije ter sodelovali v skupinah, da bi lažje dosegali skupne cilje. Najmanj so učenci 

učinkovito komunicirali z različnim občinstvom. 

Skupna ocena je, da generacija 2008 – 2017 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 2016/2017 sestal trikrat, posamezne uskladitve 

pa so potekale vse šolsko leto. Delo je potekalo usklajeno z načrtovanim letnim programom dela 

strokovnega aktiva šolske svetovalne službe za šolsko leto 2016/2017.  

Aktiv šolske svetovalne službe smo v šolskem letu 2016/2017 sestavljale: Vesna Jelen Godunc 

(pedagoginja), Zdenka Roškarič Duh (defektologinja), Katarina Germšek (pedagoginja)/ Bojana 

Pauman (pedagoginja), Andreja Rinc Urošević (pedagoginja) in Živa Krajnc (pedagoginja). Članice 

strokovnega aktiva smo vse šolsko leto sodelovale z učitelji, učenci in starši, z zunanjimi ustanovami, 

izvajale in se vključevale v različne aktivnosti na šoli.  
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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, 

− Z znanjem proti odvisnosti, 

− Tržnica poklicev, 

− Akcija Pokloni zvezek. 

 

V šolskem letu 2016/2017 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.); 

 literarne delavnice (sodelovanje na literarnih natečajih, 7.–9.r.); 

 tridnevni tabor v Domu Škorpijon (7.‒9. r.); 

 nagradna ekskurzija v KSEVT Vitanje, ogled premogovnika Velenje (7.–9.r.); 

 bralna noč v sodelovanju z OŠ Dušana Flisa Hoče (5.–7. r.); 

 ogled predstave Alica v Čudežni deželi v angleškem jeziku (7.–8.r.); 

 bralnica: starejši učenci berejo mlajšim (7., 8., 9. r.); 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi starševskega večera Mi med seboj, Srečanja vrstniških 

mediatorjev in 17. srečanja mladih raziskovalcev Zgornjega Podravja; 

 sodelovanje na natečajih (Evropa v šoli, Spodbujamo prijateljstvo, Igraj se z mano) in 

projektih (Erasmus +: stop motion movie; Na mostovih ustvarjalnosti – GOGIX kontruktorji); 

 udeležba na Mednarodnem posvetu o nadarjenih učencih v Rušah; 

 kino popoldan;  

 jesenske in zimske ustvarjalne delavnice; 

 sodelovanje pri postavljanju gostujoče razstave Igraj se z mano (7. r.); 

 delavnice Različnost bogati v izvedbi Amnesty International (7., 8. r.); 

 sodelovanje pri pripravi in vodenju šolskih proslavi in prireditev.  

 

RODITELJSKI SESTANKI 

 

V šolskem letu 2016/17 so bili organizirani trije roditeljski sestanki: 

 1. roditeljski sestanek: september 2016; 

 2. roditeljski sestanek: januar 2017 za 9. r., februar 2017 od 1. do 8. r.; 

 3. roditeljski sestanek: maj 2017 za 9. razred, junij 2017 od 1. do 8. razreda. 

Organizirali smo tudi : 

- roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev: 19. 6. 2017; 

- dva starševska večera:  - tim šolskih pedagoginj: Mi med seboj – 24. 11. 2017 

                                                  - Jani Prgić: Osem krogov odličnosti  – 14. 3. 2017 
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VPIS PRVOŠOLCEV 

 

Vpis v 1. razred je potekal od 13. 2. 2017 do 15. 2. 2017. V 1. razred je v šolskem letu 2017/2018 

vpisanih 81 učencev. 60 učencev je vpisanih v matično šolo Miklavž na Dravskem polju in 21 

učencev v podružnično šolo Dobrovce.  

1. a ‒ 21 učencev 

1. b ‒ 19 učencev 

1. c ‒ 20 učencev 

1. d -  21 učencev 

 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

V šolskem letu 2016/2017 je bilo v Osnovno šolo Miklavž na Dravskem polju v izobraževalni 

program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 35 učencev, od tega je 

29 učencev obiskovalo matično šolo in 6 učencev podružnično šolo.  

Odločbo o usmeritvi so v tem šolskem letu prejeli D. V., 1. a,  S. D., 1. a, T. L., 3. a, M. M., 3. c, M. 

V., 4. a, M. Č., 4. b, Ž. U., 4. c, S. K., 5. a, B. K., 5. b, N. T., 5. c, J. Ž., 6. a, N. M., 7. a in V. K., 8. 

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.  

 

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Izvirne delovne projekte pomoči (IDPP) je imelo v šolskem letu 2016/2017 43 učencev, od tega 37 

učencev z matične in 6 učencev s podružnične šole. 

 

UČENCI ROMI 

Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 16 učencev Romov. Vsi učenci Romi so bili vključeni 

v vsaj eno obliko učne pomoči na šoli. Sodelovali smo tudi s CSD Maribor. 

 

POSEBNOSTI V ŠOLSKEM LETU 

 

Članice aktiva šolske svetovalne službe smo se ob koncu šolskega leta 2016/2017 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. Trije učenci bodo v naslednjem 

šolskem letu ponavljali razred. 

V šolskem letu 2016/2017 je bilo na našo šolo prešolanih 13 učencev, od tega 2 učenca tujca. Iz naše 

šole se je na druge šole prešolalo 13 učencev. 1 učenec, ki obiskuje našo šolo, je vključen v Mladinski 

dom. 
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NARAVOSLOVNI AKTIV 

 

Člani strokovnega aktiva naravoslovja smo pregledali načrt dela za šolsko leto 2016/2017, 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 smo sodelovali učiteljice: Leonida Gavez Šerbinek, vodja aktiva,  Marija 

Petko, Zora Kirbiš (bolniška), Edita Grašič, Simona Kocbek, Darja Majhenič, Ines Pečnik, Dolora 

Klasinc, Dušanka Mihalič Mali in Irena Rajbar.  

Člani aktiva smo pregledali plan dela za šolsko leto 2016/2017, ki smo ga pripravili ob pričetku 

šolskega leta, in pri tem ugotovili sledeče: srečali smo se trikrat, organizirali smo šolska tekmovanja 

v znanju zgodovine in geografije ter sodelovali na regijskih tekmovanjih pri omenjenih predmetih. 

Šest učencev se je udeležilo zgodovinskega kviza Izumi in iznajdbe. 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, zlasti formativno 

spremljanje. Učenci so v 6. razredu uporabljali nove učbenike pri zgodovini in geografiji. 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.  
  

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA ZA ŠPORT 

 

V šolskem letu 2016/2017 smo bili člani strokovnega aktiva ŠPO: 

− Miro KALEZIČ, vodja aktiva,  

− Andreja KOLANDER, 

− Rok OZMEC, 

− Irena KOS,  

− Ana OTIČ (predstavnica I. VIO), 

− Tatjana LASBAHER (predstavnica II. VIO),  

− Alenka PRIMEC (predstavnica podružnične šole Dobrovce), 

− Matija BAČNIK. 

 

Sestali smo se 3-krat: prvič v avgustu 2016, drugič  v aprilu 2017 in tretjič v juniju 2017.   
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Teme, ki smo jih obravnavali: 

− LDN aktiva ŠPO (načrtovanje, ocenjevanje, prostorska razporeditev …); 

− plavalni tečaj za 3. razrede; 

− testiranje za športno-vzgojni karton; 

− šolska športna tekmovanja; 

− obvezni, neobvezni 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 2016/2017. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA SLOVENISTOV 
 

V šolskem letu 2016/2017 smo aktiv slovenistov sestavljale: Marija Kolarič,  Katarina Germšek / 

Bojana Pauman, Metka Lovišček (knjižničarka), Ana Otič, Darja Nerat, Janja Draškovič in Nina 

Adam / Anita Babič. Aktiv učiteljic se je sestal trikrat v šolskem letu 2016/2017. Tim učiteljic 

slovenščine se je redno sestajal (enkrat tedensko ali pogosteje) zaradi usklajevanja dela v malih učnih 

skupinah. 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. Načrtovale, 

organizirale, realizirale in evalvirale smo vse kulturne dneve za učence od 6. do 9. razreda. Vključeni 

smo v razvojno nalogo Formativno spremljanje/preverjanje, v okviru katere sta bila izvedena dva 

vzorčna nastopa pri učiteljici Katarini Germšek. 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 2017/2018 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. Ugotavljamo, 

da učenci vedno manj berejo, zato bo naša prednostna naloga povečati zanimanje za branje. 

 

ANALIZA DELA STROKOVNEGA AKTIVA 1. VIO 

 

Aktiv 1.VIO sestavljajo naslednje učiteljice: Jerneja Malec, Ksenija Detiček, Sonja Feguš, Ana Otič, 

Alenka Primec, Simona Kocbek, Edita Grašič, Leja Miljančić, Vesna Kramberger, Nataša Bukovšek 

Kosi (nadomešča Zorko Kirbiš, ki je v bolniški) in vodja. V aktivu sodeluje učiteljica, ki poučuje 

angleščino. 

V šolskem letu 2016/2017 smo se članice aktiva sestale petkrat. Vse članice tima so se redno 

udeleževale sestankov. 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 2016, 

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 je bilo 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; 
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− 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; 

− 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, Šport špas, Erazmus+, 

Miklavževanje, Pozdrav ptic miru, Role Model – Vzornik); 

− učiteljice bodočih prvošolcev za šol. l. 2017/2018 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. 

Pregledale smo vključenost v različna šolska tekmovanja in natečaje ter naredile načrt teh aktivnosti 

za novo šolsko leto. Evalvirale smo vsebine in cilje dejavnosti ob pouku in naredile plan dela za novo 

šolsko leto 2017/2018. 

  

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. Zaradi usklajevanja po vertikali je vsaka od učiteljic vključena 

v še vsaj en strokovni aktiv šole. 

V aktivu 2. VIO sodelujejo učiteljice, ki poučujejo glasbo, angleščino, neobvezne izbirne predmete 

in male učne skupine. 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 trikrat 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: 

− hospitacija Zavoda za šolstvo v obliki pedagoškega sprehoda s poudarkom na formativnem 

spremljanju; 

− medsebojne svetovalne hospitacije učiteljic, ki so članice tima FS na šoli; 

− izobraževanje o odgovornosti v okviru osem krogov odličnosti in prenašanje teh znanj in 

veščin na učence; 

− usklajevanje kriterijev ocenjevanja; 

− poudarek ustreznim zaposlitvam nadarjenih učencev pri pouku; 

− usklajevanje didaktičnih in vsebinskih prenov po vertikali; 

− nadaljevanje dela z BUS; 

− uporaba metod CORT1 pri krožku za razmišljanje; 

− aktivno sodelovanje v  mednarodnem projektu Erazmus+; 

− sodelovanje na otroški varnostni olimpijadi; 
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− sodelovanje s Policijsko postajo s projektom Policist Leon svetuje; 

− spremljanje posodobitev spletne učilnice za promet; 

− analiza dela v 4. in 5. razredu z vidika didaktične prenove, ki ohranja močna področja 

učencev v izobraževanju; 

− aktivna udeležba na študijskih skupinah; 

− spodbujanje razvoja kritičnega in ustvarjalnega mišljenja učencev; 

− aktivno sodelovanje na otvoritvi razstave ročnih del; 

− aktivna udeležba na prireditvi Pozdrav jeseni Turističnega društva Miklavž; 

− priprava kulturnega programa na prireditvi TD Miklavž Dobrote iz domačih logov; 

− nastopanje na prireditvah v Občini Miklavž za DU Skoke, DU Dobrovce, DU Dravski Dvor, 

RK Skoke, RK Dobrovce ob krajevnih praznikih; 

− 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, posebno pozornost smo namenile letnim delovnim 

načrtom za 4. in 5. razred; 

- september- datumski načrt pisnih preizkusov znanja, 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; 

- ogled predstave Alica v Čudežni deželi v izvedbi English Student Theatre II. Gimnazije Maribor za 

nadarjene učence; 

- urejanje učilnic, predvsem matične - angleške; 

- izobraževanje na študijskih skupinah; 

- izobraževanje iz formativne spremljave pouka; 

-  priprava na nacionalno preverjanje znanja; 

- popravljanje nacionalnih preizkusov za 9. in 6. razred; 

- priprava analize dosežkov na NPZ v 6. in 9. razredu; 

- udeležba na OUP konferenci; 

- izobraževanje v organizaciji ZRSŠ, enota Maribor na temo bralne pismenosti in delo z nadarjenimi; 

- organizacija interdisciplinarnega dne: ogled gledališke predstave v angleškem jeziku; 

-  evalvacija dela za tekoče leto in načrtovanje za novo šolsko leto 2017/2018; 

- aktivno sodelovanje v projektu Erasmus+; 

- delujemo kot mentorska šola šolam, ki so v uvajanju tujega jezika v 2. razred. 

 

Določile smo novo vodjo aktiva za leto 2017/2018 – Katjo Zobec. 
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POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA MATEMATIKE  

 

Člani strokovnega aktiva matematike:  
− VIO – Simona Žitnik, 

− VIO - Blanka Širovnik, 

− VIO - Lilijana Zdunič, Nevenka Gselman, Marjan Veček, Helena Jus Silič,  

Podružnica Dobrovce: Jerneja Malec. 

 

V šolskem letu 2016/2017 smo se člani strokovnega aktiva matematike na sestankih sestali petkrat 

in obravnavali aktualne zadeve.     

Na 1. sestanku smo sprejeli letni delovni načrt aktiva, v katerem smo si zastavili cilje in naloge, od 

katerih smo jih vse skozi šolsko leto realizirali:  

- spremljanje pouka matematike med sodelavci (hospitacije kolegom/kolegicam); 

- vključevanje aktivnih oblik pouka pri matematiki; 

- formativno spremljanje pri pouku matematike; 

- delo z nadarjenimi učenci pri pouku matematike; 

- realizacija sklepov, ki smo jih sprejeli ob analizi NPZ v lanskem šolskem letu po vertikali; 

- usklajevanje mrežnega diagrama za pisno ocenjevanje matematike po vertikali; 

- izvedba tekmovanj in priprava na tekmovanja; 

- načrt srečanj aktiva matematikov;  

- spremljanje aktualnih novosti in sprememb povezanih s poukom matematike; 

- računanje na pamet; 

- učbeniki in delovni zvezki. 

Na 2. sestanku smo vsi učitelji, ki poučujemo matematiko, naredili podrobno analizo NPZ iz 

matematike za 6. razred. 

Na 3. sestanku  smo pripravili seznam izbranih delovnih zvezkov za pouk matematike v šolskem 

letu 2017/2018 in ga posredovali šolski knjižničarki ter ravnateljici šole.  

Na 4. sestanku smo obravnavali izvajanje pouka matematike v 5., 6. in 7. razredu v šol. l. 

2017/2018 in sprejeli sklep, da bomo v šolskem letu 2017/2018 pouk matematike izvajali v 

heterogenih malih učnih skupinah samo v 8. in 9. razredu. V 5., 6. in 7. razredu ne bomo izvajali 

pouka matematike v malih učnih skupinah. 

      Na 5. sestanku aktiva matematike smo obravnavali uresničitev programa in dosežke na NPZ. 

  

POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA LIKOVNE UMETNOSTI 

 
V šolskem letu 2016/2017 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 podaljšanega bivanja); 

−  Darja MAJHENIČ (predstavnica II. VIO); 
− Albin LORBER (predstavnik III. VIO – vodja aktiva).  

 
Sestali smo se trikrat  (18. 4. 2017,  25. 4. 2917, 3. 7. 2017).  

 

Učitelji smo povezani po vertikali in horizontali. 
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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 umetnosti; 

− razpravljali o materialnih pogojih za likovno ustvarjanje; 

− oblikovali merila in kriterije za ocenjevanje likovnih del. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA GLASBENE UMETNOSTI 

 

Strokovni aktiv glasbene umetnosti smo sestavljale: 

vodja aktiva: Nuša Vajs. 

Člani: 

− 1. VIO: Ksenija Detiček, Vesna Kramberger in Simona Žitnik, 

− 2. VIO: Darja Nerat, Irena Kos, 

− 3. VIO: Nuša Vajs. 

Članice strokovnega aktiva smo se v šolskem letu 2016/1207 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 se odločile, da delovnih zvezkov v šolskem letu 2017/2018 

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. Simona Žitnik. 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. 
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POROČILO AKTIVA OPB 

Strokovni aktiv podaljšanega bivanja smo sestavljale: Janja Štrucl/Miha Soršak, Zorka Kirbiš/Nataša 

Bukovšek Kosi, Barbara Vidovič/Saša Stanković, Karina Ladinek, Marija Petko, Vesna Kramberger, 

Dolora Klasinc/Barbara Ajdinović, Matija Bačnik, Dušanka Brumen/Jasmina Karakaš 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, mail ustvarjalci, pravljične urice, 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, velikonočna, pomladna, 

Šport špas). O delavnicah so bili starši in učenci obveščeni preko vabil. Delavnice so bile 

predstavljene na spletu šole v obliki prispevkov. Sodelovali smo v šolskih projektih (Ekošola, Zdrava 

šola, Ptice miru, Miklavževanje, Erasmus +, Razgibajmo osnovnošolce)  in natečajih (Igraj se z mano, 

Nivea, Naravne in druge nesreče - delujmo preventivno, Gasilci, Vsaka vas ima svoj glas, Tek 

podnebne solidarnosti, Moj vzornik, RK - otroci pomagajo otrokom).  
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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. 

12. 1. 2017 – vpisni postopek za starše in učence 9. razredov – pedagoginja Vesna Jelen Godunc. 

24.11.2016 – organizacija 1. starševskega večera z naslovom Mi med seboj, ki so ga vodile šolske 

mediatorke. 

14.3.2017 - organizacija 2. starševskega večera z naslovom Osem krogov odličnosti, ki ga je vodil 

mag. Jani Prgić. 

19. 6. 2017 – organizacija roditeljskega sestanka za bodoče prvošolce s predavateljico Alenko Verlič 

Danko. 

 

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 14 95,3 % 1. a 14 91,8 % 

1. b 23 91,31% 1. b 23 67,4 % 

1. c 24 88,89 % 1.c 24 62,6 % 

2. a 17 77,94 % 2. a 17 74,79 % 

2. b 22 89,80 % 2.b 22 47,70 % 

2. c 19 89,47 % 2.c 19 46,49 % 

3. a 15 88,9 % 3. a 15 63,8 % 

3. b 24 93,05 % 3. b 24 63,09 % 

3. c 23 90 % 3. c 23 69 % 

4. a 16 95,3 % 4. a 16 82,14 % 

4. b 21 92 % 4. b 21 76 % 

4. c 22 98,3 % 4. c 22 78,7 % 

5. a 22  94,3 % 5. a 22 84,4 % 

5. b 21 84,2 % 5. b 21 68,7 % 

5. c 21 88  % 5. c 21 79,3 % 
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RODITELJSKI 

SESTANKI 

GOVORILNE 

URE 

Raz. št. uč. Skupaj Raz. št. uč. Skupaj 

6. a 21 85 % 6. a 21 40,5 % 

6. b 20 73,3 % 6. b 20 33,3 % 

6. c 23 75 % 6. c 23 55 % 

7. a 18 77,8 % 7. a 18 47,6 % 

7. b 21 86 % 7. b 21 48 % 

7. c 19 74,8 % 7. c 19 23,2 % 

8. a 20 90 % 8. a 20 44 % 

8. b 20 72 % 8. b 20 41 % 

8. c 20 67 % 8. c 20 53 % 

9. a 19 82% 9. a 19 42 % 

9. b 20 87,5 % 9. b 20 35 % 

9. c 20 86,6 % 9. c 20 42,1 % 

Skupaj 540 85,33 % Skupaj 540 57,29 % 

 

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 2016/2017 

 

Svet staršev OŠ Miklavž na Dr. polju se je v šolskem letu 2016/2017 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. 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. Delo šolskega sklada je v tekočem 

šolskem letu potekalo skladno z načrtom. Glavnina pomoči je bila osredotočena predvsem na 

sofinanciranje šolskih in drugih dejavnosti (pretežno šola v naravi, dnevi dejavnosti, šolske 

potrebščine in drugo). Svet staršev se je seznanjal z vsemi aktivnostmi šole, obravnaval pomembne 

teme in v zvezi z njimi sprejemal ustrezne sklepe: 

 Izvolitev predsednice Sveta staršev in njenega namestnika 

 Izvolitev predstavnika Sveta staršev v Svet zavoda 

 Seznanitev z zaključnim poročilom šole v šolskem letu 2016/2017 

 Potrditev poročila o izobraževanju v šolskem letu 2016/2017 

 Podaja soglasja k predlogu ravnateljice zavoda o izvajanju nadstandardnih oblik dela šole za 

šolsko leto 2016/2017 

 Seznanitev in potrditev cen šolske prehrane v šolskem letu 2016/2017 

 Seznanitev z osnutkom letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2016/2017 

 Seznanitev s planom izobraževanja za delavce šole za šolsko leto 2016/2017 

 Seznanitev s Poročilom o opravljenem delu v obdobju od septembra do decembra 2016 

 Seznanitev z letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2016/2017 

 Seznanitev z učnim uspehom učencev in NPZ 

 Potrditev seznama delovnih zvezkov in skupne nabavne cene delovnih zvezkov za posamezni 

razred za šolsko leto 2017/2018 

 Seznanitev s podano realizacijo dela v tekočem šolskem letu 

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. Vsem predstavnikom staršev  se iskreno zahvaljujem za redno 

udeležbo, za podane pobude, konstruktivne kritike ter tvorno sodelovanje.  

      

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 2016/2017 je bilo opravljenih pet rednih sej Sveta zavoda. Korespondenčnih sej ni 

bilo. 

 

1. seja – 20. 9. 2016 

 

 Soglasno je bilo potrjeno zaključno poročilo vrtca in šole za šolsko  leto 2015/2016; 

 soglasno je bilo potrjeno poročilo realizacije izobraževanja v vrtcu in šoli za 2015/2016; 

 potrjen je bil osnutek LDN vrtca in šole za šolsko leto 2016/2017; 

 potrjene so bile cene nadstandardnih oblik dela za šolsko leto 2016/2017; 

 potrjene so bile cene šolske prehrane za šolsko leto 2016/2017; 

 potrjen je bil načrt strokovnega izobraževanja za delavce šole in vrtca za šolsko leto 

2016/2017; 

 potrjen je bil predlog odpisa učbenikov v šolskem letu 2015/2016 v skupnem znesku 

15.520,81 €; 

 potrjen je bil sklep, da se svet zavoda strinja z odpisom predlaganih neizterljivih terjatev in 

da se predlaga ustanoviteljici, Občini Miklavž na Dravskem polju, da ta izda sklep o odpisu 

navedenih terjatev v breme presežka preteklih let za šolo, v skupni vrednosti 3.447,20€; 

 potrjen je bil sklep, da se svet zavoda strinja z odpisom predlaganih neizterljivih terjatev in 

da se predlaga ustanoviteljici, Občini Miklavž na Dravskem polju, da ta izda sklep o odpisu 

navedenih terjatev v breme presežka preteklih let za vrtec, v skupni vrednosti 732,64€. 

 

2. seja – 20. 12. 2016 

 

 Seznanitev članov Sveta zavoda s poročilom o opravljenem delu v vrtcu in v šoli od 

septembra do decembra 2016; 

 potrditev dopolnitve LDN za šolsko leto 2016/2017  

z novim projektom: Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja 

za dvig splošnih kompetenc, 

z interesno dejavnostjo Lego robotki, 

z interesno dejavnostjo plezanje, 

z menjavo prostega delovnega dne z 2. 1. 2017 na 26. 4. 2017. 

 

3. seja – 28. 2. 2017 

 

 Potrditev letnega poročila šole in vrtca za leto 2016; 

 potrditev samoevalvacijskih poročil za šolo in vrtec; 

 potrditev Programa dela, kadrovskega in finančnega načrta šole in vrtca za leto 2017; 

 potrditev predloga kriterijev za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2017/2018; 

 potrditev ocene dela ravnateljice zavoda za leto 2016; 

 potrditev datumov za nadomeščanje pouka zaradi gradnje podružnice. 

 

4. seja – 23. 5. 2017 

 

 Seznanitev s cenami delovnih zvezkov in učbeniških kompletov za šolsko leto 2017/2018; 

 seznanitev z novostmi v šolskem letu 2017/2018 v 1. razredu, kjer MIZŠ krije stroške 

delovnega gradiva v vrednosti 30€ na učenca. 
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5. seja – 20. 6. 2017 

 

 Seznanitev članov Sveta zavoda z realizacijo dela v tekočem šolskem letu; 

 seznanitev s primerjavo rezultatov NPZ naše šole z republiškim povprečjem. 

 

 

Blanka Širovnik, 

predsednica Sveta zavoda 
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21 SODELOVANJE Z OKOLJEM, S ŠOLAMI, Z DRUŠTVI IN Z 
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 2016/2017 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 Socialne pomoči, šole v naravi, projekt Z 

glavo na zabavo 

Občina Miklavž SPV Pomoč pri praktični izvedbi kolesarskih 

izpitov, nakup luči za kolesa 

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 

Tajhman, d. o. o. Prevoz otrok 

Zveza za tehniško kulturo MB Raziskovalne naloge in organizacija 

tabora 

Planinsko društvo Miklavž Pohodi 

Finančna uprava RS Sodelovanje v projektu 

SIQ Izobraževanja 

Policijska postaja Maribor Zagotavljanje varnosti, projekt Policist 

Leon svetuje, pomoč pri praktičnem delu 

kolesarskih izpitov 

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 EU4Me 

Inštitut za mladinsko politiko Sodelovanje na natečaju Odpravimo 

stereotipe 

Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj Sodelovanje v projektu Role Model –

Vzornik 

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, Dobrote iz domačih logov 

Andragoški center RS Sodelovanje v projektu TVU 

Zvezdogled Kranj Astronomija, TD, 8. razred 

Društvo upokojencev Skoke Nastop učencev na občnem zboru 
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22 MATERIALNI POGOJI 
 

V finančnem načrtu za leto 2016 smo planirali večje nabave in vzdrževanja, ki smo jih v večjem delu 

vse realizirali. Za leto 2017 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 2016/2017 omogočila nabavo 

opreme: 

 nakup knjig za knjižnico - 1.000,00 € 

 nakup interaktivne table - 1.373,41 € 

 nakup in montaža klime v uč. 22 - 1.260,69 €  

    

Ustanoviteljica Občina Miklavž na Dravskem polju je v šolskem letu 2016/2017 zagotovila sredstva 

tudi za vzdrževanje objekta in opreme, in sicer za: 

 obnovo tal v učilnici 3. b - 2.241,00 € 

 menjavo platna na rolojih - 1.513,00 € 

 ureditev zasilne razsvetljave - 4.745,73 € 

 popravilo strehe - 7.266,35 € 

 izdelavo steklene ograje v telovadnici - 2.928,00 € 

 dobavo in montažo motorjev za brisoleje - 2.276,22 € 

 montažo žaluzij na 1. VIO - 3.592,90 € 

 popravilo ravne strehe - 11.694,60 € 

 

V letu 2016/2017 smo nabavili še opremo – osnovna sredstva in drobni inventar - po finančnem 

načrtu. Iz poročila je razvidno, da smo gospodarili skrajno racionalno, saj smo realizirali plan za 2016 

skoraj v celoti ter dodatno nabavili opremo, ki je bila nujna za nemoteno delo.  

V letu 2016 smo iz finančnega načrta in zaradi nemotenega poteka dela nabavili: 

 računalnike 4 x za podružnico - 1.196,09 € 

 tablični računalnik - 578,00 € 

 prenosnik, printer - 932,41 € 

 kuhinjski robot - 157,41 € 

 zamrzovalna omara v kuhinji - 1.954,44 € 

 učila Lego sistem - 2.208,00 € 

 učila za športne oddelke: žoge, smuči, semafor skupaj - 1.405,04 € 

 učila, uteži za fiziko - 234,31 € 

 mešalnik, voziček - 254,26 € 

 

V letu 2017 do konca junija smo nabavili: 

 tri prenosnike v višini 2.679,32 € 

 tablični računalnik - 1.244,75 € 

 učila, vibracijska žaga, brusilnik - 275,00 € 

 karta Evrope - 130,00 € 
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 učni pripomoček za učenko tujko - 107,16 € 

 stoični kvadrat, trak številke - 442,03 € 

 orodje, hišnik - 249,00 € 

 montaža klime v računalniški učilnici - 1.138,69 € 

 

 

VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA 

V šolskem letu 2016/2017 smo ob pomoči ustanoviteljice tudi sami zagotavljali sredstva za redno 

vzdrževanje objekta in opreme. Uredili smo (nekaj večjih postavk): 

 

 opleski sten na hodnikih in učilnicah - 3.497,16 € 

 ureditev elektrike v lopi - 1.049,65 € 

 ureditev varnostne razsvetljave - 1.567,18 € 

 montaža klime v učilnici 17 in 21 - 2.285,49 € 

 izdelava nadstreška pri likovni učilnici - 3.418,52 € 

 izdelava podesta pri likovni učilnici - 2.305,80 € 

 predelava avta za prevoz kosil na plin - 1.389,74 € 

 menjava pip - 724,07 € 

 menjava sijalk -731,79 € 

 električne inštalacije za priklop žaluzij - 896,70 € 

 električne inštalacije za priklop zvočnikov - 843,85 € 

 nabava desk za klopi na igrišču - 644,16 € 

 montaža zaščitne folije na oknih v gibalnici - 1.967,62 € 

 razna druga popravila (montaža tabel, obnova stolov, blazin, popravilo prenosnikov, rolojev, 

usmernikov, 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 2016/17, prav tako je 

v prilogi prikazana realizacija strokovnega izobraževanja. 

 

Menim, da smo v realizacijo LDN za šolsko leto 2016/17 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 2016/2017 je bilo obravnavano na: 

− pedagoški konferenci, dne 4. 7. 2017; 

− Svetu staršev, dne 19. 9. 2017. 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu za šolsko leto 2016/2017 je bilo potrjeno na: 

− sestanku Sveta zavoda, dne 21. 9. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednica Sveta zavoda:      Ravnateljica: 

Blanka Širovnik, uni. prof.                                                       Dušanka Mihalič Mali, uni. prof. 

 

 

 


