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1   UVOD 
 

Končuje se šolsko leto 2020/21, najbolj posebno leto v marsikakšnem pogledu! 

 

Ob pregledu številnih analiz glede vpliva pandemije na delovanje šolskega sistema lahko zaznamo 

različne učinke, tako negativne kot tudi pozitivne. Med pozitivnimi učinki na strokovne delavce gre 

izpostaviti večjo povezanost in medsebojno pomoč ob izvedbi šolanja na daljavo, pri učencih pa 

zavedanje pozitivnega pomena šole in tudi skrbi za zaščito najbolj ranljivih ter potrebe po 

solidarnosti.  

Ti pozitivni učinki so najverjetneje bolj posledica spontanih odzivov na pandemijo med učitelji, starši 

in šolarji kot rezultat strokovne podpore, ki jo je šolstvo dobilo od epidemiologov in prosvetne 

politike na ravni države.  

Med negativnimi učinki pa so dosedanje študije v ospredje postavile še večjo ogroženost najbolj 

ranljivih skupin učencev (socialno ogroženih, učencev z učnimi težavami in s posebnimi potrebami) 

ter naraščanje psihičnih stisk, ki so nastale ob zaprtju šol, kot tudi stiske staršev šolajočih se otrok in 

prosvetnih delavcev, ki so se znašli pred novimi, ne le tehnološkimi izzivi, povečanim obsegom dela 

ter velikimi spremembami dnevnih rutin. 

 

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 sodelovanja in nalog, ki smo jih načrtovali, 

si izmenjavali izkušnje, glede na posebno leto, saj smo od oktobra 2020 in do sredine februarja 2021 

imeli pouk na daljavo. Naloge smo 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 kakovosti naše šole, vendar nihče 

ni niti slutil, da bo letošnje šolsko leto res povsem drugačno in da določenih zastavljenih ciljev ne 

bomo mogli realizirati.  

Po razglasitvi epidemije v RS smo vse napore vložili v organizacijo pouka na daljavo in obstoječe 

spletne učilnice prilagodili izvajanju pouka na drugačen način. Velik poudarek smo namenili 

preglednosti, saj so učenci in starši prevzeli del izobraževanja, pri čemer bi jim nepreglednost 

predstavljala dodatne težave. Po vzpostavitvi izobraževanja na daljavo smo izvedli anketo in 

upoštevali pripombe v čim večji meri, zato smo v tretjem tednu vzpostavili videokonferenčne 

povezave  prek okolja Microsoft Teams. Tako se je celotni vzgojno-izobraževalni proces v večji meri 

izvajal prek videokonferenc. Po dobrih dveh mesecih smo se postopno vračali v šolo ing pripeljali 

šolsko leto do konca. Vse nerealizirane dejavnosti in posamezne vsebine pri predmetih bomo 

načrtovali za naslednje leto. 

Vsem se zahvaljujem za dobro in strokovno opravljeno delo. 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.  
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ZAKLJUČUJEMO POSEBNO LETO . . .  

 

Vsako leto je drugačno leto! Res je! A letošnje leto je najbolj drugačno leto, kar ga pomnim(o) 

generacije nazaj. 

 

Končno smo se vrnili nazaj v šolske klopi in mislim, da smo bili vsi veseli ponovnega srečanja s 

sošolci, prijatelji in tudi učitelji. Verjamem, da smo trenutno bolj sproščeni, saj ocene počasi že 

zaključujemo in se nam poletne počitnice že počasi približujejo. Čeprav smo se vrnili nazaj v šolo in 

se je število obolelih zmanjšalo, to ne pomeni, da virus ni več prisoten, in zato moramo še vedno zelo 

dobro skrbeti za svojo higieno in upoštevati navodila šole in NIJZ-a, saj samo tako lahko poskusimo 

popolnoma preprečiti nadaljnje okužbe. 

Prihaja težko pričakovani čas, ko bomo šolsko leto 2020/21 pripeljali do konca. Izpeljali smo mnoge 

dejavnosti, aktivnosti in učne cilje, razmišljali smo na izvirne in drugačne načine, iskali nove poti 

(šola na daljavo), se prepuščali čarom modrosti, predvsem pa se vedno znali ustaviti in zazreti vase. 

Letošnje leto je bilo res malce drugačno šolsko leto, a smo se vsi dobro zavedali, da na življenjskem 

popotovanju ni ravnih poti: vse se namreč vzpenjajo in spuščajo.  

Letošnje leto smo, kljub KORONI, obeležili veliko mejnikov; precej je bilo tekmovanj in natečajev, 

ki so naše učence spremljali skozi vse leto in bodo v njih pustili prav poseben pečat, saj so v njih naši 

otroci lahko zacveteli. Pa šola v naravi. Po poti, po kateri smo stopali, so nas namreč venomer 

spremljale pomembne vrednote, kot so: moč, potrpežljivost, vedrina in optimizem. Z njimi smo si 

ves čas pomagali zakorakati v nov dan in na svet gledati z mavričnimi očmi. 

Brez vas, dragi otroci, pravzaprav res ne bi šlo. Kljub potovanju v tem čudnem mehurčku, ki nas je 

spremljal tretjino leta, ste se izjemno izkazali. Bili ste vztrajni, marljivi in stremeli ste za ciljem. Na 

vrtiljaku učenosti ste uspešno prispeli v cilj in pripravljeni ste na nove, še večje izzive. 

Šolsko leto je bilo dolgo, polno izzivov, lepih dogodkov, lepih ocen in tudi kakšnega razočaranja. 

Pričakovanja do vseh vas so bila velika, morda včasih tudi prevelika. Zato ostanite takšni, kot ste. 

Najdite pravo mero sami v sebi, ko govorimo o odličnosti in tudi sproščenosti, pa tudi pri uživanju v 

novih znanjih. 

Spoštovani starši, tudi vam se zahvaljujem za izjemno podporo v tem šolskem letu. Hvaležna sem za 

sodelovanje z nami in med vami. Naši generaciji otrok je tako tudi v tem letu uspelo dati pomembni 

darili: korenine, da so se lahko utrdili, in krila, da so lahko vzleteli. 

Dragi učitelji, hvala za veliko delo, ki ste ga opravili in ga opravljate vsako šolsko leto. Hvala za vaše 

znanje in tudi pogum, s katerim krepite naše učence. Brez vas ne bi bilo vseh teh znanj, ki jih prenašate 

na mlade rodove. Opravljate izjemno pomembno poslanstvo. Vem, da ni enostavno biti učitelj oz. 

učiteljica. Pričakovanja vseh nas so velika, včasih tudi prevelika. Ni enostavno povedati, pokazati in 

dokazati, kako pomembna je vaša vloga in kako prav je, da vam pri tem zaupamo. Vem, da ste pri 

svojem delu deležni različnih pritiskov in da se soočate s številnimi izzivi. A ne dvomim, da ste jim 

kos. To se odraža tudi v tem, da imamo dober šolski sistem. Vi ga tvorite, ustvarjate, razvijate. Mi pa 

se bomo tudi vnaprej trudili, da bodo okviri jasno začrtani in da bo trdnost znanj oz. izobraževanja 

tista, ki bo vodilo razvoja občine Miklavž in širše. Vedno je še prostor za izboljšave, nove veščine, 
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nova znanja, nove kompetence. Zato hvala vsem vam, ki se dodatno izobražujete in iščete prostor za 

rast, ki jo podajate naprej mladim. Hvala za vaš prispevek in za opravljeno delo. 

Začetek počitnic bo kmalu tu. Juhuhu! 

Začetek brezskrbnosti, potepanj, raziskovanj, branja, morda kakšnih drobnih iskric, novih 

spoznavanj, novih prijateljstev. Zaslužili ste si to. Čestitam vam za dosežen uspeh. Vem, da ni bilo 

vedno enostavno. S trudom ste si priborili nova znanja in veščine. Izobrazba je najmočnejše orodje, 

s katerim lahko spreminjate svet. Znanje je tisto, česar vam nihče nikoli ne more odvzeti. In znanje 

je lastnost samozavestnih ljudi. Tistih, ki veste, kaj hočete. In tistih, ki si želite po tej poti naprej. 

Kaj vam želim med počitnicami? Predvsem, da ne bi bili samo digitalni. Prisluhnite staršem, ko bodo 

rekli, da je bilo dovolj telefona, računalnika in tablice in da pojdimo raje v naravo ali pa med knjige. 

Počitnice izkoristite za sprostitev, druženje s prijatelji. Želim vam veliko gibanja, zlasti na prostem. 

Privoščite si kakšen trenutek, ko ne boste počeli prav ničesar. Morda se vam prav takrat utrnejo 

kakšne dobre ideje. 

Uživajte na počitnicah! Ne pozabite pa tudi na tiste, ki jih morda ne morejo preživljati tako brezskrbno 

kot vi. 

Želim vam sproščen vstop v poletje. Privoščite si vse tisto, za kar niste našli časa med šolskim letom, 

in počnite tisto, kar vam je najljubše. Naberite si novo energijo, potrebujemo jo. 

V najlepših poletnih dneh in nočeh vam zato iskreno želim, da vedno poiščete moč in neumorno 

stremite za svojimi sanjami in željami. Komaj že čakamo, da se septembra ponovno vidimo. 

In čisto zares za konec in za začetek novega: na vaši nadaljnji življenjski poti zaupajte vase, 

raziskujte, bodite iskreni, sledite svojim sanjam, delajte dobra dela in se veselite novih zmag. Četudi 

ne veste, kaj vas čaka, bodite drzni in predani, ne obupajte, spoštujte sebe in druge ter ostanite 

zaljubljeni v svoje  življenje …, saj je to ena izmed največjih popotnic za prihodnost.  

SREČNO! 

ODREZANI OD SVETA – RAZMIŠLJANJE DEVETOŠOLCEV OB ZAKLJUČKU 

ŠOLSKEGA LETA 2020/21 

 

V življenju se srečujemo s številnimi mejniki, eden od teh je zaključek osnovne šole. Še dobro se 

spomniva dne, ko sva prvič prestopila šolski prag. Za vas, bralce, sva zbrala svoja razmišljanja o preteklih 

devetih letih. 

 

1. razred: Veselih obrazov in polni pričakovanj smo zakorakali v osnovno šolo. Zelo radi smo hodili v 

šolo, saj smo se družili s prijatelji, se skupaj igrali in še nismo vedeli, kakšne »travme« bomo doživljali.  

 

2. razred: Razigrani smo se vrnili v šolske klopi, a kaj kmalu smo ugotovili, da se učiteljica ne igra več 

tako rada, kot se je prejšnje leto. Naučili pa smo se veliko novega, kar nam je bilo všeč.  
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3. razred: Ob prihodu v šolo smo bili še vedno dobre volje, toda spoznali smo, da bo v prihodnje vedno 

težje. Najbolj smo uživali na plavalnem tečaju. Čeprav so nekateri plavali kot kamen, smo tečaj zaključili 

vsi.  

 

4. razred: Leto je potekalo dokaj mirno. Tisti, ki smo obiskovali podružnično šolo, smo bili na šoli 

najstarejši in najpametnejši. No, tako se nam je vsaj zdelo. Po nakupu ragelj v Ljubljani, kamor smo odšli 

na zaključno ekskurzijo, naši starši doma niso več slišali tišine. Ob koncu leta smo se stežka poslovili od 

večletnih prijateljev.  

 

5. razred: Spoznavala sva nove sošolce in novo okolje, ki se nama sprva ni zdelo preveč prijazno. Šolskega 

dela je bilo vse več. Hvala Bogu, da so bili učitelji še prizanesljivi. V šoli v naravi na Hrvaškem smo 

uživali v pogledu na morje (v njem smo se bolj malo kopali) in v tuširanju pod zarjavelimi tuši.  

 

6. razred: Na začetku smo doživeli hladen tuš, saj je delo potekalo veliko hitreje. Na žalost pri 

ocenjevanjih ni bilo več popuščanja. Naše znanje več ni bilo le odlično, temveč tudi prav dobro, dobro …  

 

7. razred: Prihoda v šolo se res nismo več veselili. Ocenjevanj je bilo več kot v predhodnih letih in s tem 

tudi učenja, prostega časa pa je začelo primanjkovati. Teden smo preživeli tudi na Pohorju, kjer smo se 

med sabo še bolje povezali. Določeni posamezniki so ugotavljali, koliko vijakov potrebuje miza, da še 

stoji.  

 

8. razred: Za šolo nismo več hoteli slišati. Učenja smo imeli vrh glave. Ko pa smo bili prisiljeni ostati 

doma, smo spoznali, da je šola veliko več kot učenje. Pogrešali smo sošolce in celo učitelje. Junija zvezkov 

z »opravljeno« domačo nalogo nismo več pozabljali doma, ker nam teh »neznosnih« stvari ob prihodu v 

šolo ni bilo več treba delati zaradi ukrepov.  

 

9. razred: V novo šolsko leto smo vstopili z nekoliko več optimizma, saj smo vedeli, kako je biti sam, 

odrezan od sveta. Žal smo spet pol leta preživeli doma, kjer sošolci niso mogli početi bedarij, a so po 

povratku v šolske klopi izgubljeni čas zelo hitro nadoknadili.  

 

Osnovnošolska vrata se za nas devetošolce počasi zapirajo. Naše poti se bodo razšle in večina nas bo s 

strahom odprla nova. Pogrešala bova znano, varno okolje, sošolce in učitelje, hkrati pa se veseliva novega 

začetka, novih spoznanj in novih doživetij. Hvaležna sva za vse lepe trenutke, ki sva jih doživela na tej 

šoli, hkrati pa za vse znanje, ki sva ga odnesla. Vsem v prihodnje želiva veliko sreče, uspeha, znanja pa 

tudi veliko novih prijateljev in nepozabnih trenutkov. Pred nami so težko pričakovane počitnice. Skušala 

bova uživati vsak trenutek, dajte jih tudi vi.  

Filip Gračner in Jakob Kršljin Stojić, 9. b 
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DOGODKI V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

SEPTEMBER 

• začetek pouka 

• sprejem prvošolcev 

• objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerih se bo na 

posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ 

• pedagoška konferenca 

• otvoritev športnih igrišč 

• otvoritev nove kuhinje 

• roditeljski sestanek Miklavž, 1.–3. r. 

• roditeljski sestanek Dobrovce, 1.–5. r. 

• zdravniški pregled, 8. a 

• športni dan, 4. a, 5. a 

• šolsko tekmovanje iz logike, 4.–9. r. 

• izobraževanje, dr. Milena Kerndl 

• športni dan kolesarjenje, 7. in 8. r. 

• športni dan kolesarjenje, 9. r. 

• roditeljski sestanek Miklavž, 4.–6. r. 

• roditeljski sestanek Miklavž, 7.–9. r. 

• zdravniški pregled, 8. b 

• zdravniški pregled, 8. c 

• Svet staršev 

• športni dan, 4. b 

• ND – Pozdrav jeseni, 1. a, 1. b, 1. c, 1. d 

• ND – Kmetija nekoč, 2. a, 2. b, 2. c 

• KD – Pozdrav ptic miru, 1. VIO 

• Svet zavoda 

• ŠD – Evropski športni dan, 1.–9. r. 

OKTOBER 

• Teden otroka 

• roditeljski sestanek, 3. r. 

• pedagoška konferenca 

• KD – Svet pravljic (LGM), 1. VIO 

• ekskurzija: Mariborski otok – učilnica v naravi, 5. b 

• sprejem učencev prvih razredov v šolsko skupnost 

• roditeljski sestanek, 4. c, d 

• zdravniški pregled, 6. b 

• ŠD – Igre v naravi, 1. r. 

• ND – Življenjska okolja, 3. r. 

• ŠD – Športne igre 

• zdravniški pregled, 6. a 

• TD – Eksperimentalni dan, 7. r. 

• izobraževanje za spletne učilnice za uporabo videokonferenc JITSI, 6.–9. r. 

• pedagoška konferenca prek MS Teamsa 

• zdravniški pregled, 6. c 

• pogovorne ure prek MS Teamsa po načrtovanem datumu posameznega učitelja 
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NOVEMBER 

• ND – Biotehnologija in mikrobiologija, 9. a, b, c 

• pedagoška konferenca, prek MS Teamsa 

• pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa 

• pogovorne ure Miklavž (6.–9. r.), prek MS Teamsa 

• Svet staršev, prek MS Teamsa 

• ND – Zdravo življenje (1.–9. r.) 

• zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ 

DECEMBER 

• TD – Ustvarjalne delavnice na temo miklavževanja ”Moč je v tebi” (1.–9. r.) 

• pedagoška konferenca, prek MS Teamsa 

• dva informativna sestanka s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa 

• Svet zavoda, prek MS Teamsa 

• TD – Gozd (6. r.) 

• pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa 

• pogovorne ure Miklavž (6.–9. r.), prek MS Teamsa 

• predbožično druženje (1.–9. r.) 

• proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (1.–9. r.) 

JANUAR 

• izobraževanje za strokovne delavce: Ana Nina Jäger – S spoštovanjem do spoštovanja 

• trije informativni sestanki s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa 

• Teden pisanja z roko, od 18. do 22. 1. 2021 

• KD – Pišem z roko (1.–9. r.) 

• ID – Poklicna orientacija (8. in 9. r.) 

• ŠD – Zimske aktivnosti (8. in 9. r.) 

• pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa 

• pogovorne ure Miklavž (6.–9. r.), prek MS Teamsa 

• V spomin na holokavst 

• EKO kviz – šolsko tekmovanje prek spleta 

FEBRUAR 

• trije informativni sestanki s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa 

• pedagoška konferenca za strokovne delavce 

• KD – Prešernove poezije (4. r.) 

• Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

• ND – Vodni detektiv (4. r.) 

• vpis prvošolcev 2021/22 

• KD – Kurent – naša nesnovna kulturna dediščina (6.–9. r.) 

• informativni dan za vpis v srednje šole 

• ID – Poklicna orientacija 8. in 9. r. 

• ŠD – Zimske aktivnosti 8. in 9. r. 

• zimski športni dan 1., 2. in 3. r. 

• roditeljski sestanek ali pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa 

• pogovorne ure Miklavž (6., 7. r.), prek MS Teamsa 

• roditeljski sestanek Miklavž (8., 9. r.), prek MS Teamsa 

• Svet staršev 
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• Svet zavoda 

MAREC 

• dva informativna sestanka s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa 

• pedagoška konferenca za strokovne delavce 

• državno tekmovanje Ekokviz – 6., 7., 8. r. 

• TD – Pomladne ustvarjalnice, 1. r. 

• TD – Pomladne ustvarjalnice, 2. r. 

• TD – Pomladne ustvarjalnice, 3. r. 

• šolsko tekmovanje iz angleščine, 8. r. 

• šolsko tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje 

• IEA Mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja (ICSS) 2022, 8. r. 

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

• šolsko tekmovanje iz znanja kemije 

• starševski večer, prek video povezave, Jani Prgić: Zdravi možgani, zdravi otroci 

• Job Avatar, 8. r. 

• ID – LGM, 1. VIO 

• pilotno e-testiranje NPZ, 6. in 9. r. 

• otroški parlament 

• šolsko tekmovanje iz znanja geografije 

• šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine, 8. in 9. r. 

• šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika, 9. r. 

• državno tekmovanje iz logike 

• šolsko tekmovanje iz angleščine, 9. r. 

• šolsko tekmovanje iz astronomije 

APRIL 

• informativni sestanek s strokovnimi delavci, prek MS Teamsa 

• pedagoška konferenca za strokovne delavce, prek MS Teamsa 

• KD – Evropska vas, 7. r. 

• ŠD – aktivnosti v naravi, 7. r. 

• pogovorne ure Dobrovce in Miklavž (1.–5. r.), prek MS Teamsa 

• pogovorne ure Miklavž (6.–9. r.), prek MS Teamsa 

• Cankarjevo tekmovanje Mehurčki, 1. VIO 

• šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, 4.–9. r. 

• državno tekmovanje iz znanja Vesele šole 

• državno tekmovanje iz biologije – Proteus, 8. in 9. r. 

• državno tekmovanje iz znanja matematike, 5.–9. r. 

• šolsko tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička, 1.–7. r. 

• predstavitev obveznih in neobveznih izbirnih predmetov 

• tekmovanje iz matematike 

• radijska proslava, ekodan – TD, 1.–9. r. 

• državno tekmovanje iz znanja geografije 

MAJ 

• pogovorne ure 1.–9. r., Dobrovce in Miklavž, po dogovoru s starši 

• NPZ slovenščina za 6. in 9. r. 

• NPZ matematika za 6. in 9. r. 

• NPZ iz tretjega predmeta – šport za 6. in 9. r. 
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• ŠD – Športne igre, 6. r. 

• TD – Stikala, 9. r. 

• TD – Eksperimentalni dan, 9. c 

• ND – Moje telo, 8. b 

• ND – Fizikalni eksperimenti, 8. c 

• ND – Akvaristika, 7. a 

• KD – Zaključek bralne značke, 1. r. 

• šolsko tekmovanje Logična pošast, 2.–5. r. 

• državno tekmovanje iz fizike 

• ID – Z glavo na zabavo, 9. r. 

• TD – Eksperimentalni dan, 9. a 

• ND – Moje telo, 8. a 

• ND – Fizikalni eksperimenti, 8. b 

• ND – Akvaristika, 7. b 

• roditeljski sestanek, 5. r. 

• TD – Eksperimentalni dan, 9. b 

• ND – Moje telo, 8. c 

• ND – Fizikalni eksperimenti, 8. a 

• ND – Akvaristika, 7. c 

• sprejem mladih članov RK 

• pedagoška konferenca za strokovne delavce, prek MS Teamsa 

• državno tekmovanje iz matematike 

• TD – Energija, 8. in 9. r. 

• državno tekmovanje iz zgodovine 

• državno tekmovanje Logična pošast, 2.–5. r. 

• državno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 

• državno tekmovanje iz angleščine 

• državno tekmovanje iz kemije 

• Svet staršev 

• državno tekmovanje v znanju nemškega jezika 

• ŠD – Menina, Rečica ob Savinji, 9. r. 

JUNIJ 

• s strani RIC posredovani šolam ovrednoteni preizkusi z dosežki učencev pri NPZ v 9. r. 

• seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. r. 

• uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. r. 

• posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC 

• ND: Življenjska okolja (Park, akvarij/terarij), 1. r. 

• zaključna prireditev (evalvacijski roditeljski sestanek), 1.–9. r. 

• oddelčna konferenca, od 1. do 3. r. in 6. r. 

• športni dan za 9. r. 

• s strani RIC posredovani šolam ovrednoteni preizkusi z dosežki učencev pri NPZ v 6. r. 

• seznanitev učencev z dosežki NPZ v 6. r. 

• uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. r. 

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

• šola v naravi, Hotel Tisa, Pohorje, 4. c in 4. d 

• šola v naravi, Trije kralji, Hotel Jakec, 6. r. 

• šola v naravi, Hotel Tisa, Pohorje, 3. r. 

• oddelčna konferenca, 4. in 5. r. 

• Svet zavoda 

• KD – lutkovna predstava in zaključek bralne značke, 1. a in 2. a, 3. r. 
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• KD – lutkovna predstava in zaključek bralne značke, 1. b, c, d in 2. b, c 

• s strani RIC posredovane spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev pri NPZ v 9. r. 

• oddelčna konferenca, 7. in 8. r., in zaključna konferenca za 9. r. 

• ŠD – Športne igre, 4. b 

• sestanek za bodoče prvošolce, 1. a, b, c, d 

• Gasilci – podelitev priznanj, 1. VIO 

• 15. 6. 2021, zaključek ocenjevalnega obdobja za učence 9. r. 

• 15. 6. 2021 razdelitev spričeval in obvestil o dosežkih za učence 9. r. 

• KD – Valeta, 9. r. 

• s strani RIC posredovane spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev pri NPZ v 6. r. 

• ND – Ptuj, 2. r. 

• redovalna konferenca, 1.–8. r. 

• ŠD – Pohod, 7. r. 

• ŠD – Šport špas, 8. r. 

• ŠD – Športne igre, 1. b, c, d 

• ŠD – Športne igre in pohod, 4. a 

• ND – Varno v prometu, 4. b 

• KD – Kulturno-zgodovinska dediščina Miklavža, 6. r. 

• ND – Postojna, 7. r. 

• KD – Muzej za mir, 8. b 

• ND – Varno v prometu, 4. a 

• ND – V sožitju z naravo, 8. a, b, c 

• ŠD – Šport špas, 7. r. 

• ŠD – Športne igre, 1. a, 2. a, 3. a 

• KD – Muzej za mir, 8. a, b, c 

• ŠD – Igre v naravi, 2. c 

• ŠD – Šport špas, 5. r. 

• ID – Muzej na prostem, 4. r. 

• TD – Energija, 7. r. 

• ŠD – Športne igre in pohod, 8. r. 

• ŠD – Šport špas, 6. r. 

• 24. 6. 2021, zaključek ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. r., razdelitev spričeval in 

obvestil 

• razdelitev obvestil o dosežkih NPZ za učence 6. r. 

• pouk in proslava pred dnevom državnosti, za učence od 5. do 8. r. 

• pouk in proslava pred dnevom državnosti, za učence od 1. do 4. r. 

• zaključna pedagoška konferenca 

• Erasmus +, Roots delovno srečanje partnerjev v Solunu (od 29. 6. do 3. 7. 2021) 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 14 - 

 

2 REALIZACIJA CILJEV IN PREDNOSTNIH NALOG 
 

AKCIJSKI NAČRT OSNOVNE ŠOLE MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA OBDOBJE  

2017/18–2022/23 

 
Šolsko leto 2020/21 

Cilji Dejavnosti Kdo Kdaj  Kazalniki Evalvacija 

 

Pridobivanje 

novih znanj za 

delo z učenci s 

čustveno 

vedenjskimi 

težavami 

Skupno 

načrtovanje in 

predavanje: 

Učenci s 

čustvenimi in 

vedenjskimi 

motnjami 

Psihologinja Lea Tepeh 

 

OŠ Miklavž na 

Dravskem polju 

25. 8. 2020 

razprava med 

udeleženci 

Sprotna 

Izobraževanje po 

delavnicah: 

Uporaba različnih 

orodij za pouk na 

daljavo 

OŠ Miklavž  

Matjaž Žuran 

Zvone  Trstenjak 

26. 8. 2020 razprava, analiza Sprotna 

Načrtovanje. 

Obravnava 

učencev s 

posebnimi 

potrebami, učnimi 

težavami, učenci 

Romi in učenci 

tujci 

Andreja Rinc Urošević 

Zdenka Roškarič Duh 

Barbara Ajdinović 

Dolora Klasinc 

Vesna Jelen Godunc 

28. 8. 2020 razprava  

 

 

sprotna, 

junij 2021 

 

Predstavitev in 

delo z 

interaktivnim 

priročnikom 

Glavo imaš in srce 

za razredne ure in 

druge oblike dela z 

učenci  

Društvo za boljši svet 

Milan Savnik 

31. 8. 2020 razprava,  

analiza 

sprotna, 

junij 20201 

Individualizacija, 

diferenciacija in 

operacionalizacija 

pouka  

Dr. Milena Kerndl 8. 9. 2020 razprava sprotna, 

junij 2021 

Formativno 

spremljanje pouka 

I., II., III.VIO 

Koordinator: Irena Kos  

vse šolsko leto spremljanje letne 

priprave, 

medsebojne 

hospitacije 

sprotna, 

junij 2021 

Nadarjeni učenci 

in razvoj 

kompetenc za delo 

z nadarjenimi 

učenci, 

raziskovalno 

področje, tabor za 

nadarjene učence 

in ekskurzija v 

Celje 

vsi učitelji in učitelji z 

dodatnimi urami za 

nadarjene po predmetnih 

področjih: Helena Jus 

Silič, Leonida Gavez 

Šerbinek, Ana Koritnik, 

Rok Ozmec, Asja Ertl, 

Jasmina Karakaš, 

Valerija Gönter, Tomaž 

Kranjc 

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 

Študijsko središče 

za slovenščino in 

šolsko svetovalno 

delo 

vsi učitelji vse šolsko leto redna udeležba 

na študijskih 

skupinah 

junij 2021 
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Ustvarjalnost in 

inovativnost  

SPIRIT 

vsi učitelji 

Koordinator: Darja 

Majhenič 

vse šolsko leto sodelovanje na 

natečajih in 

razstavah 

junij 2021 

 

Strokovno 

spremljanje 

učiteljev za delo z 

učenci s posebnimi 

potrebami, učenci 

Romi in tujci, 

učenci z učnimi 

težavami ter 

sprotna evalvacija  

Strokovni aktivi, 

timski sestanki 

in individualno 

izobraževanje 

učiteljev 

 

vsi učitelji in ŠSS, 

zunanji sodelavci URI 

Soča, ZRSŠ, 

Comp@s, Svetovalni 

center, Zdravstveni dom 

Adolfa Drolca, UKC 

Maribor, Center za sluh 

in govor, Cirius Kamnik 

vse šolsko leto, 

avgust 2021 

 oktober, 

december 

2020, 

marec maj, 

2021 

 

Spremljanje pouka 

in drugih oblik dela 

na šoli, ki 

temeljijo na 

učinkovitih 

didaktičnih 

sistemih: 

− povezovanje 

med 

strokovnimi 

delavci šole, 

− posodobitev 

učnih oblik in 

metod dela, 

− vseživljenjsko 

učenje in BUS,  

− sodelovanje v 

razvojni nalogi 

Uvajanje 

formativnega 

spremljanja in 

inkluzivne 

paradigme. 

 

Vključitev 

analize npz za 

dvig znanja 

 

 

 

 

učitelji posameznih 

predmetnih področij, 

strokovni aktivi po 

vertikali 

 

vse šolsko leto 

 

 

višji uspeh na 

npz v primerjavi 

s preteklimi 

šolskimi leti 

 

sprotna, 

junij 2021 

Strokovni 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 2021 

Fleksibilni 

predmetnik pri 

določenih 

predmetih 

(razvidno iz 

LDN) 

učitelji, ki izvajajo 

fleksibilni predmetnik 

vse šolsko leto anketa o 

zadovoljstvu 

učencev in 

staršev 

junij 2021 

Razvoj kritičnega 

mišljenja, 

argumentiranje in 

timsko delo 

 

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 2021 

Dvig bralne 

pismenosti in 

kulture bivanja 

Bralni maraton 

 

 

 

 

 

Koordinatorke so: 

Metka Lovišček, 

Jyoti Jöbstl, 

Ana Koritnik. 

april 2021 medsebojno 

komuniciranje 

učencev o 

prebrani vsebini, 

prepoznavanje 

bistva besedila 

in samostojno 

učenje 

sprotna, 

junij 2021 
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Razvijanje 

medsebojnih 

odnosov, 

sprejemanje 

drugačnosti in 

izboljšanje 

vzgojnih 

rezultatov, 

prostovoljstvo, 

medgeneracijsko 

sodelovanje, 

(vključitev 

upokojenih 

učiteljev) in 

spoznavanje 

drugih kultur, 

kulturna dediščina 

− Medsebojni 

odnosi 

(pozdravljanje, 

spoštovanje do 

starejših) 

− projekt od 1. do 

9. razreda, v 

povezavi s 

projektoma 

Ekošola in 

Zdrava šola 

− projekt  

Erasmus+ Roots, 

BTL 

− učenje socialnih 

veščin (igre vlog) 

− interni projekti 

znotraj razrednih 

skupnosti 

− POGUM 

vsi učitelji 

 

 

 

 

 

 

vse šolsko leto 

 

izboljšanje 

razredne in 

šolske klime  

junij 2021 

− 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 2021 

RaP 

Skrb za zdrav 

način življenja, 

gibanje in zdravje 

za dobro telesno in 

duševno počutje, 

zdrava šola, 

ekošola, 

varnost v 

prometu, športu,  

gorah, na morju 

− Preventivne 

dejavnosti  

(osebna higiena, 

zdrava prehrana, 

gibanje, kajenje, 

alkohol, droge, 

mediacija) 

− november: mesec 

odvisnosti (od 1. 

do 9. razreda) 

− „Z glavo na 

zabavo“ (Teden 

vseživljenjskega 

učenja) 

− Policijska 

olimpijada 

− policist Leon 

svetuje 

− kolesarski izpiti 

− »policist za en 

dan« 

− RaP 

− Varni internet, 

odgovornost, 

pasti odvisnosti 

vsi učitelji, športni 

pedagogi, ŠSS, 

NIJZ in Zdravstveni 

dom Adolfa Drolca 

Maribor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vse šolsko leto upoštevanje 

prometnih 

predpisov in 

varnostnih 

načrtov,  

skrb  za dobro 

telesno in 

duševno zdravje   

sprotna in 

januar, 

maj, junij 

2021 
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Razvijanje 

delovnih navad in  

prevzemanje 

odgovornosti za 

lastno znanje in 

vedenje 

 

Dosledno spremljanje 

opravljenih domačih 

nalog in drugih šolskih 

obveznosti,  

spremljanje 

upoštevanja Pravil 

šolskega reda in 

razvijanje 

odgovornosti 

vsi učitelji 

 

 

 

vse šolsko leto 

izboljšanje ocen 

pri posameznem 

predmetu in 

zmanjšanje 

števila vzgojnih 

ukrepov  

 

 

januar in 

junij 2021 

 

 

 

Poglabljanje in 

nadgrajevanje že 

utečenih oblik 

sodelovanja s 

starši in z okoljem 

Prireditve, tematski 

roditeljski sestanki, 

delavnice za starše, 

starševski večeri, 

pogovorne ure  

vsi učitelji vse šolsko leto 70 % prisotnost 

staršev na 

roditeljskih 

sestankih, 

starševskih 

večerih in 

prireditvah 

januar in 

junij 2021 

Starševski večer  Zavod Varna pot 

 

zunanji predavatelj 

20. 10. 2020 

 

 

marec 2021  

udeležba staršev 

šole in vrtca 

 

 

Sprotna 

Medgeneracijsko 

druženje  (Šport špas) 

učitelji, učenci, 

starši, zunanji gostje 

15. 5. 2021 krepitev 

medsebojne 

pomoči in 

solidarnosti 

Sprotna 

Spremljanje  

razvojnega načrta 

za obdobje  

2017–2022 

 Dušanka Mihalič 

Mali, Vesna Jelen 

Godunc,    Andreja 

Rinc Urošević, 

Zdenka Roškarič 

Duh 

 

  junij 2021 

 

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 

Poglabljali smo vsebine iz šolskega leta 2019/20 s področja učenčevih kompetenc za vseživljenjsko 

učenje. 

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

smo spodbujali uporabo sodobnih komunikacijsko-informativnih sredstev. Pripravili smo učne 

vsebine za scenarij »Kaj bo, če bo.« Ker so se učenci zaradi epidemiološke situacije izobraževali na 

domu v povprečju 1/3 šolske leta, smo morali v prednostno nalogo uvrstiti naučiti učence za delom z 

računalnikom za potrebe pouka na daljavo. Tako smo postopoma dodajali vsebine in prehajali na 

pouk prek MS Teamsa, kar pomeni, da je pouk potekal v živo. Pri pouku prek teamsa so učiteji 

postopoma uporabljali grafične tablice, kar je učencem omogočilo spremljanje sproti nastajajoče 

tabelske slike, podobno kot bi to potekalo v razredu.  

 

Želeli smo vzpostaviti varno in vzpodbudno učno okolje za vsakega posameznega učenca. 

Spodbujati in ohranjati učenčevo motivacijo za učenje. Vključevati gibanje za zdrav telesni in 

duševni razvoj učencev in omogočati raznolike učne priložnosti, razvijati strategije 

samostojnega, kritičnega mišljenja ter bivanja v razredni in šolski skupnosti. 

 

V šolskem letu 2020/21 smo namenili veliko pozornost: 

       ̶     vzpodbudnemu učnemu okolju, kariernemu razvoju; 

       ̶     utrjevanju učnih vsebin, ki so bile predelane v času pouka na daljavo; 

− fleksibilnim predmetnikom in strnjenim uram pouka; 

− aktivnim oblikam in metodam dela (sodelovalno učenje, metoda 6 klobukov, eksperimentalno 

delo, igra vlog, problemski pouk, projektno delo); 
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− medpredmetnemu povezovanju; 

− poudarku na individualizaciji, diferenciaciji in personalizaciji vzgojno-izobraževalnega dela; 

− dvigu ravni vseživljenjskega kakovostnega znanja, cilju sodobne šole; 

− gibanju in zdravju za dobro telesno in duševno počutje ter skrbi za uravnoteženo prehrano 

(RaP); 

− razvijanju odgovornosti pri učnem delu in na vseh področjih delovanja; 

− bontonu, kulturi prehranjevanja in dejavnostim, ki to vzpodbujajo; 

− dejavnostim, ki vzpodbujajo zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja; 

− preventivnim dejavnostim za zaščito zdravja, zdravih navad, osebne higiene in gibanja. 

 

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

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

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

znanja. 

 

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

vedenja o tem, kako se učiti. 

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

in uporabo znanja. 

 

V šolskem letu 2020/21 so učitelji v svojih letnih pripravah načrtovali delo  in v pouk vključevali 

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

spremljala s  hospitacijami. V pripravah so upoštevali Koncept dela z učenci z učnimi težavami, s 

posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci, v učnih pripravah so upoštevali prilagoditev učnih 

vsebin za scenarij »Kaj bo, če bo«. 

 

Preventivne dejavnosti so potekale vse šolsko leto, s poudarkom na zdravih navadah, gibanju in 

skrbi za dobro telesno in duševno zdravje, prehrano in osebno higieno. Posebno skrb smo posvečali   

preprečevanju razvijanja škodljivih razvad (kajenje, alkohol, droge, prenajedanje …) in različnih 

odvisnosti (računalnik, igrice, telefon, televizija …). 

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

sodelovanju s strokovnimi delavci šole in z zunanjimi sodelavci. Del preventivnega programa 

zajemajo strategije za preprečevanje medvrstniškega nasilja in aktivno vključevanje šolske in 

vrstniške mediacije v procesu reševanja konfliktov. 

 

• VZGOJNI NAČRT ŠOLE 

 

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

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

medsebojno spoštovanje in sodelovanje, skupno reševanje težav, dogovarjanje, zavzetost za vsakega 

posameznika, iskanje odličnosti posameznikov in odnosov, zaupanje in zagotavljanje varnosti. 

Posebno pozornost posvečamo razvijanju vrednot: odgovornosti, medsebojnemu spoštovanju in 

znanju učencev od predšolskega obdobja do zaključka osnovne šole.  

Učenci izkazujejo odgovornost  z izpolnjevanjem svojih dolžnosti in z upoštevanjem pravil šolskega 

reda. Učitelji izkazujejo odgovornost s strokovnostjo, ustvarjalnostjo, empatijo, omogočanjem 

zdravega okolja, doslednostjo in spoštljivostjo. Starši izkazujejo  odgovornost z doslednostjo pri skrbi 

za otroka, s sodelovanjem s šolo, vzpodbujanjem otroka in spremljanjem njegovega razvoja. 

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

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. 
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V Vzgojnem načrtu šole smo oblikovali 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. Prepričani smo, da odprt pogovor, spoštovanje in 

dobronamernost vodita k boljšim rešitvam.  

 

V šolskem letu 2020/21 smo načrtno spremljali uresničevanje Vzgojnega načrta v okviru pouka 

v šoli in v času zaprtja šole tudi na daljavo. 

 

REALIZACIJA IN EVALVACIJE OPRAVLJENIH HOSPITACIJ V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 

 

V šolskem letu 2020/21 smo učiteljice, ki sodelujemo v projektu formativnega spremljanja, aktivno 

nadaljevale, saj smo ta način poučevanja prepoznale kot nujnega za naše delo. V prejšnjih letih smo 

se veliko izobraževale ter pridobivale in nadgrajevale svoje znanje, ki smo ga v letošnjem šolskem 

letu izboljševale s samoizobraževanjem. Med seboj smo sodelovale, si dajale nasvete, skupaj 

načrtovale. Svoje znanje smo prenašale tudi drugim učiteljicam. Učiteljice v tem šolskem letu nismo 

izvajale medsebojnih hospitacij zaradi zdravstvenih razmer. Upamo in si želimo, da bomo lahko v 

naslednjem šolskem letu to realizirale, saj se nam zdi ta način prenašanja novega znanja in idej 

odličen.  

  

Elemente formativnega spremljanja smo vsakodnevno, kljub delu na daljavo, vnašale v vzgojno-

izobraževalno delo. Pri pouku v šoli in na daljavo smo sproti spremljale, kakšno je predznanje in 

razumevanje učencev, podajale povratne informacije z namenom, kako bi lahko učenci znanje in 

učenje izboljšali. Zbrane informacije so vplivale na nadaljnje aktivnosti v razredu. V razredu sta se 

čutila dinamika in aktivnost. Skupaj z učenci smo izpostavile namene učenja, učenci so sodelovali 

pri oblikovanju kriterijev uspešnosti, vrednotili svoje delo in delo svojih sošolcev, kritično presojali 

glede na kriterije uspešnosti in izdelali načrte za izboljšavo svojega ali sošolčevega znanja. Znanje so 

izkazovali na različne načine (ustno in pisno ocenjevanje, dramatizacija, deklamacija in recitacija, 

tehniški in likovni izdelek, govorni nastop s plakati in ppt, priprava na proslave in nastope …). 

Zavzemale smo se, da bi učenci v čim večji meri prevzeli odgovornost za svoje učenje in znanje. 

Težile smo  k temu, da je v razredu prijetna in sproščena klima, kjer učenci sodelujejo, vprašajo, 

argumentirajo, prevzemajo aktivno vlogo pri doseganju ciljev, si medsebojno vrednotijo, 

argumentirajo ...  

  

Veliko pozornost smo namenile temu, da je učenje osmišljeno in da učenci prepoznajo in poznajo 

pomen tega, kar delajo. Učenci so tudi ponotranjili misel oz. vedenje, da je nagrada dosežen cilj glede 

na trud, ki so ga vložili v delo, seveda ob poznavanju kriterijev. Pazile smo, da učenci niso postavili 

preveč kriterijev oz. meril in da so bili le-ti kakovostni. Opazile smo, da se pozitivni učinki 

samopresoje kažejo v večjem zaupanju med učencem in učiteljico. 

  

Učenci v 1. VIO se šele navajajo na dajanje in sprejemanje kritike, tako da menimo, da so potrebni 

vztrajanje, doslednost, pogovor … Samokritičnost in kritičnost ni nekaj, kar bi bilo že utečeno. 

Pomemben vidik, ki smo ga opazile, sta tudi samostojnost učencev in boljša orientacija v učilnici 

(predvsem pri mlajših) ter da vsak napreduje s svojimi zmožnostmi. Zelo dobro se nam zdi tudi 

sodelovanje mlajših in starejših učencev pri pouku, ki pa v letošnjem šolskem letu zaradi epidemije 

in upoštevanja vseh ukrepov ni bilo izvedeno.  

  

S tem načinom dela bomo nadaljevale in ga z izobraževanji nadgrajevale. Vodja FS je bila in ostaja 

učiteljica Irena Kos. 
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Kot ravnateljica sem opravila naslednje hospitacije: 

− 16 hospitacij pri različnih razredih in predmetih sem opravila pri pouku na daljavo. Tako sem 

imela vpogled v delo pri pouku na daljavo in tudi stik z učenci. Pri določenih predmetih sem 

sodelovala prek MS Teamsa tudi pri sodelovalnem učenju prek tako imenovanih sob. 

Motivacija je bila različna med šestošolci in devetošolci, saj šestošolci v sobah še niso imeli 

odgovornega odnosa do dela, saj niso vedeli, da jih v ozadju lahko kdo nadzira, devetošolci 

pa so pri takem načinu dela imeli veliko odgovornost do lastnega dela in znanja. Pri 

hospitacijah učencev iz I. VIO pa gre velika zasluga za vzpodbudno učno  okolje staršem, ki 

so pri sami izvedbi pouka v veliki meri sodelovali. 

− 5 hospitacij v vrtcu pri pomočnici vzgojiteljice, ki se je prijavila za strokovni izpit.  Slednjega 

je vzgojiteljica že uspešno opravila. 

 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

 

V šolskem letu 2020/21 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 aktivno vlogo učenca v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Tako najdemo njegova močna področja in ga pripravljamo na 

vseživljenjsko izobraževanje. 

 

7. razred 

Kulturni dan z naslovom Evropska unija je bil izveden v četrtek, 8. 4. 2021. Potekal je na daljavo. 

Povezali smo naslednje predmete: DKE (2 uri), GEO (2 uri), SLJ in ZGO. Temo, ki se je nanašala na  

Evropo in Evropsko unijo, so učenci spoznavali z vidika posameznega predmetnega področja. 

Spoznali so nastanek in pomen EU, geografske značilnosti držav v EU, funkcije, naloge EU in uradne 

jezike v EU. 

 

POROČILA FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA 
 

GEOGRAFIJA, 8. in 9. RAZRED  
 

V šolskem letu 2020/21 se je izvajal fleksibilni predmetnik v 8. in 9. razredu. 

V 8. in 9. razredu je bila zamenjava GEO z BIO. Pouk je potekal strnjeno v prvi polovici leta za 8. 

razrede pri geografiji (od 1. 9. 2020 do 22. 1. 2021) in v drugi polovici leta za 9. razrede pri geografiji 

(od 25. 1. 2021 do 15. 6. 2021).  

 

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

kreativnost pri delu in drugačni, sodobni načini pridobivanja znanja (iskanje podatkov po internetu, 

v knjižnici, atlasu, učbeniku, skupinsko delo in delo v dvojicah, sodelovalno učenje, terensko delo, 

večja možnost ponavljanja in preverjanja znanja, uvajanje aktivnih metod dela, lažje doseganje 

vseživljenjskih ciljev in celovit pristop v smislu kritičnega mišljenja). Ker je učna snov obravnavana 

strnjeno, jo učenci lažje dojemajo, bolje povezujejo svoje znanje, saj od ene do druge šolske ure ni 

preteklo veliko časa. Prav tako so učenci manj obremenjeni, saj se predmeti razdelijo na polovico leta 

in zmanjša se tudi število ocen. 
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Za fleksibilni predmetnik sem odločila zaradi zgoraj navedenih razlogov, lažjega izvajanja sodobnih 

oblik dela (uporaba IKT, sodelovalno učenje, BUS, iskanje in selekcioniranje podatkov ter informacij 

itd.) in medpredmetnega povezovanja.  

 

Negativnih strani takega načina izvajanja pouka ne vidim. V letošnjem letu je bila izjemoma le ena 

slabost zaradi pouka na daljavo, ki je v večji meri padel le na prvo polovico leta, zato sem pouk 

geografije v 8. razredih izvajala v večini le na daljavo. Po drugi strani pa sem pouk geografije v 9. 

razredu na daljavo izvajala le 3 tedne. 

 

BIOLOGIJA, 8. in 9. RAZRED 
 

Strnjene ure pouka biologije smo v minulem šolskem letu izvajali:  

− 9. razredi – od 1. 9. 2020 do 22. 1. 2021 

− 8. razredi – od 25. 1. do 24. 6. 2021 

 

Na tak način smo dobili strnjene ure pri GEO in BIO (tudi pri izbirnih predmetih), kjer smo v pouk 

lahko vključevali več sodobnih oblik in metod dela: skupinsko, eksperimentalno delo, 

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

projekte in uporabo interneta za iskanje podatkov.  

Do 19. oktobra je v 9. razredu potekal normalen pouk – v tem času so učenci predelali težje snovi 

(Biokemijo in Genetiko) in  jo tudi primerno utrdili in ponovili. V začetku dela na daljavo so iz teh 

tem dobili tudi ustno oceno. Kot zelo dobra se je pokazala izvedba naravoslovnega dneva na daljavo 

– Biotehnologija, ki sem jo izvedla z vsemi tremi oddelki. Učenci so izredno dobro sodelovali in 

izdelke tudi predstavili prek spleta. Prav tako so pripravili zgibanke in vaje ter na tak način pridobili 

še oceno na drugačen način. Do 22. januarja so predelali snov in imeli tudi zaključene ocene za 

predmet. 

24. 1. sem pričela predmet bio z 8. razredi. Na daljavo so imeli le 3 tedne, tako da je pri njih delo bilo 

v glavnem v šoli in je bilo manj prilagajanja. 

Glede na to, da so bili učenci v razredih in mehurčkih, je bilo delo v šoli tudi nekoliko oteženo zaradi 

razkuževanja materiala, ki se je nosil v razrede, ter  eksperimentalnega dela, ki je zahtevalo razkužene 

pripomočke.  

Sicer smo s fleksibilnim urnikom pri obeh predmetih zadovoljni in bomo z njim nadaljevali. 

 

POROČILO O LABORANTSKEM DELU 
 

Laborantsko delo je namenjeno predmetom kemija, biologija, naravoslovje in fizika. To delo je 

potekalo po predhodnem dogovoru z učitelji in je zajemalo način izvedbe vaje, potrebne pripomočke 

in trajanje vaje. Laborantsko delo je obsegalo: 

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

umerjanje aparatur ...); 

− sodelovanje pri izvedbi vaj; 

− sodelovanje pri plenarnem delu; 

− pospravljanje pripomočkov; 

− čiščenje laborantske opreme in instrumentov; 

− hranjenje različnih kemikalij in snovi; 

− urejanje kabineta in biološko-kemijske učilnice; 

− sodelovanje pri dnevih dejavnosti … 

Zaradi epidemije covid-19 se je laborantsko delo izvajalo v omejenem obsegu, in sicer v času, ko se 

je pouk izvajal v prostorih šole.  
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NADALJEVANJE ŽE IZVAJANIH PROJEKTOV IN VKLJUČEVANJE V AKTIVNO 

SODELOVANJE V NOVIH PROJEKTIH 

 

Zaradi prizadevanj, da bi sledili smernicam sodobne šole in skrbeli za vsestranski razvoj otrok, v 

vzgojno-izobraževalni program vključujemo projekte, ki za učitelje pomenijo strokovni izziv, učenci 

pa dobivajo priložnost za poglabljanje znanja in razvijanje ustvarjalnosti na področjih, ki jih 

zanimajo, ter razvijajo inovativnost, ustvarjalnost in podjetništvo.  

Nadaljevali smo s projekti: Rastem s knjigo, Ptice miru, Policist Leon svetuje, Erasmus+ in 

Miklavževanje. Slednje se je v prazničnih decembrskih dneh pričelo s tehničnim dnem, ki smo ga to 

šolsko leto poimenovali Moč je v tebi, in sicer na daljavo, v okviru katerega so učenci izdelovali 

izdelke za darilni bazar, ki je bil, tako kot kulturna prireditev, odpovedan zaradi Covid-razmer.  

 

ŠPORT IN ŠPAS 

  

V letošnjem šolskem letu smo ŠPORT ŠPAS – DRUŽENJE IN GIBANJE VSEH GENERACIJ 

zaradi še vedno trajajoče epidemije korona virusa Covid-19 izvedli v okrnjeni obliki, le znotraj šole 

in z upoštevanjem še vedno veljavnih varnostnih ukrepov (“mehurčki”), kot športni dan. Učencem in 

njihovim staršem smo obvestilo o poteku športnega dne naložili na šolsko spletno stran. Prilagojene 

so bile tako vsebine kot tudi datum realizacije. V I. in II. VIO so za organizacijo športnega dne 

poskrbele razredne učiteljice, v III. VIO pa učitelji športa. Načrtovane vsebine so bile: pohod, 

spoznavanje lokalnih in športnih društev, predstavitev različnih športov, kuhanje enolončnice, Fusion 

… Izvedli pa smo druge vsebine, ki smo jih lahko varno izvedli v šoli in njeni okolici (pohod, 

kolesarjenje, igre z loparji, frizbijem, žogo ...). Učenci so bili ves čas aktivni in tudi vreme je bilo 

ugodno za aktivnosti v naravi. V šolskem letu 2020/21 sta bili vodji projekta ŠPORT IN ŠPAS 

učiteljica razrednega pouka Ana Šoba in učiteljica športa Marjetka Klep. 

 

DODATNE URE ŠPORTA 

 

Šola je tudi v šolskem letu 2020/21 učencem 1. VIO ponudila delno nadstandardni program – dodatne 

ure športa, sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vadba se je v vsakem 

razredu izvedla v obsegu 35 ur letno v okviru rednega pouka športa, ko sta hkrati učence poučevali 

učiteljica športa (ŠPO) in učiteljica razrednega pouka (RP), ter 35 ur letno v popoldanskem času oz. 

po pouku, ko je učiteljica ŠPO sama izvajala dodatno uro športa z vpisanimi učenci. 

  

Učenci so bili na začetku šolskega leta, na podlagi oddanih prijavnic, formirani v štiri skupine (1., 2. 

in 3. razred na matični šoli ter združeni 1.–3. razred na podružnici). Na matični šoli je vadba potekala 

v telovadnici OŠ Miklavž na Dravskem polju in na šolskih igriščih, na podružnici pa v učilnicah in 

na šolskem igrišču. 

 

Program je bil delno sofinanciran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, del prispevka 

pa so mesečno plačevali starši po položnici. Ob zaprtju šol zaradi epidemije COVID-19 v oktobru 

2020 in pouka na daljavo je na daljavo potekal tudi ta projekt. Učenci so v začetku tedna v spletno 

učilnico s strani učiteljice ŠPO prejemali ideje, predloge in gibalne izzive ter jih po svojih zmožnostih 

realizirali sami. Prav tako je bila učiteljica ŠPO redno prisotna na video srečanjih z razrednimi 

učiteljicami. Poskrbela je za daljše gibalne odmore ter učence spodbujala k vsakodnevnemu gibanju 

na svežem zraku. Po povratku v šolo, konec januarja 2021, je učiteljica ŠPO v februarju 2021 v 

prilagojeni obliki in z upoštevanjem še vedno veljavnih ukrepov (“mehurčki”, čim manjše prehajanje 

učiteljev med skupinami) začela s ponovnim izvajanjem dodatnih ur športa v okviru rednega pouka 

športa, skupaj z učiteljico RP, z marcem 2021 pa tudi po pouku s samo vpisanimi učenci. Realizacija 

je bila tako 100 %. 
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Dodatne ure ŠPO so poučevale: učiteljica ŠPO Marjetka Klep in učiteljice RP: Jerneja Malec (1. a), 

Simona Žitnik (1. b), Ksenija Detiček (1. c), Sonja Feguš (1. d), Alenka Primec (2. a), Darja Majhenič 

(2. b), Ana Šoba (2. c), Dušanka Kopše (3. a), Simona Kocbek (3. b) in Edita Grašič (3. c). 

Koordinatorica projekta je bila učiteljica športa Marjetka Klep. 

 

Prvotni urnik: 
Razred/Skupina Število učencev Urnik 
1. a, 2. a, 3. a  20 torek, 7. ura 

(13.55–14.40) 

1. b, 1. c, 1. d 32 ponedeljek, 6. ura 

(13.00–13.45) 
2. b, 2. c 6 četrtek, 6. ura 

(13.00–13.45) 
3. b, 3. c 11 ponedeljek, 7. ura  

(13.55–14.40) 

Skupaj 69  

 

Od marca 2021 je vadba zaradi še vedno veljavnih ukrepov (“mehurčki”, čim manjše prehajanje 

učiteljev med skupinami) potekala za vsak oddelek posebej, po pouku, 60 minut. Starši so pred vadbo 

prejeli obvestilo s terminom izvedbe po elektronski pošti. 

 

EVROPSKI ŠOLSKI ŠPORTNI DAN 

  

V šolskem letu 2020/21 je Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju ponovno sodelovala v projektu 

Evropski šolski športni dan. Uspešno je bil realiziran v vseh razredih (od prvega do devetega). Zaradi 

še vedno veljavnih ukrepov in priporočil NIJZ (Covid-19) smo športni dan izvedli v več delih, in 

sicer v dneh od 18. 9. do 24. 9. 2020. 

 

Tako za matično kot tudi za podružnično šolo smo organizirali pohod do različnih lokacij (športna 

igrišča Dobrovce, letališče Skoke, Miklavški ribniki – Gomile …), kjer so imeli učenci možnost 

sodelovati v različnih poznanih in novih športnih igrah (speedminton, hoja po vrvi, nogomet, frizbi, 

vlečenje vrvi, štafetne igre …). 

 

V projektu so sodelovali tudi vsi učitelji – nekateri kot spremljevalci, drugi kot izvajalci aktivnosti. 

Koordinatorici projekta sta bila učiteljici športa Marjetka Klep in Andreja Kolander.  

 

Cilji projekta so bili spoznavati nekatere nove športne igre ter se v njih preizkusiti, krepiti gibalne 

sposobnosti in duh fair play-a, motivirati otroke za vključevanje v različne športe ter promovirati 

zdrav življenjski slog. 

 

365 DNI, TELOVADIMO VSI 

 

Naša šola se je letos prvič vključila v projekt »365 dni, telovadimo vsi«. Namen projekta je pomagati 

k izboljšanju gibalnih aktivnosti mladih ter k lažjemu in uspešnejšemu preživljanju šolskih dni – da 

bi se tako že prva šolska ura začela v sproščenem in igrivem vzdušju. Razredniki, športni pedagogi 

in učenci so dobili ideje za gibanje na spletni strani https://www.365dnitelovadimovsi.si. Vaje in 

gibalne aktivnosti so izvajali pred začetkom pouka, v času glavnega odmora in ob koncu zadnje šolske 

ure. Aktivnosti so izvajali tudi v času pouka na daljavo v obliki aktivnih odmorov. Koordinatorica 

projekta je bila učiteljica ŠPO Andreja Kolander. 

 

 

 

 

https://www.365dnitelovadimovsi.si/
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ERASMUS+, ROOTS – Return Our Origins Through Sharing 

 

Naša šola je že tretje leto sodelovala kot koordinatorska šola v mednarodnem projektu. Projekt je bil 

zaradi Covid-situacije podaljšan še za eno leto. Jeseni smo v šoli raziskovali stare igre in izštevanke. 

Obiskali smo staro kmetijo, kjer smo se seznanili z delom in življenjem na kmetiji nekoč. Čeprav je 

veliko mesecev pouk potekal na daljavo, so učenci skrbeli za ohranjanje kulturne dediščine tudi od 

doma. Decembra smo opisovali navade decembrskega praznovanja praznikov, za naše prijatelje v 

Evropi smo pripravili voščila s fotografijami v padletu, pekli potico. V mesecu februarju smo preučili 

zgodovino kurentovanja in praznovanje pusta pri nas. V času velikonočnih praznikov so učenci 

pripravili padlet, kamor so objavljali svoje izdelke. Glavni cilj druge polovice šolskega leta je bil 

preučevanje olimpijskih iger. Na določene dneve smo s partnerji raziskovali zgodovino olimpijskih 

iger, preučevali slovenske olimpionike, moderne olimpijske igre, pripravili razstavo in izvedli same 

igre. Vse smo posneli in se virtualno družili. Ob koncu šolskega leta so učenci reševali anketo o 

poznavanju naših korenin. Rezultate smo objavili na spletni strani projekta. Projekt se s koncem 

šolskega leta zaključuje. Koordinatorica projekta je bila Špela Mesarič. 

 

ERASMUS+, Better teaching and learning 

 

Naša organizacija je glavna koordinatorica. V projektu sodelujemo s partnerskimi organizacijami iz 

Romunije, Turčije, Španije, Italije in Grčije. To šolsko leto se s partnerji nismo srečali v živo, temveč 

smo imeli več krajših virtualnih srečanj. Jeseni smo izbirali maskoto in logotip projekta in zanje tudi 

glasovali v vseh sodelujočih državah. Naša predloga sta zbrala največ glasov. Učenci so na začetku 

leta spoznavali države in njihove kulturne in naravne značilnosti. Iskali so pravljične junake vsake 

države, spoznavali zgodbe, lesene pravljične like brusili, barvali, risali. Učenec je predstavil zgodbo 

trojanskega konja, deklice so plesale ples španskih plesalk, brali so Ostržka, Muco Copatarico, jedli 

so turški med in vonjali turško kavo. Države so iskali na zemljevidu, rezali obliko države iz stiroporja, 

v vseh jezikih so pisali in spoznavali osnovne besede: zdravo, adijo,  

prosim ..., izdelali maketo lastnega kraja. Zaradi nastale Covid-situacije se je delo v projektu 

prilagodilo sami izvedbi. Digitalno pismenost smo razvijali skozi pouk na daljavo (MS Teams), 

uporaba spletnih učilnic, Padleta, reševanje spletne ankete o prehrani prek tablice v šoli.Tako smo 

skozi vse šolsko leto zbirali in predstavljali primere dobre prakse (eksperimentiranje, poskusi 

spreminjanja barve zeljnice, bele marjetice) in jih objavljali na spletni strani projekta. Ukvarjali smo 

se z osebnimi odnosi, tako smo spregovorili o naših pravilih in dogovorih, pogovorni kotiček, 

navajanje učencev na samostojno reševanje konfliktov (prispevek je objavljen na spletni strani).  

Podjetništvo se je razvijalo skozi preoblikovanje odpadnega materiala v nove uporabne predmete 

(ropotulje iz jogurtovih lončkov, kegljišče iz sladolednih lončkov, nakit ...). Skrbeli smo za zdravje, 

izvajali gibalne urice v naravi, neresna olimpiada, gibanje v rekreativnem odmoru in gibalne minute 

med urami pouka, opismenjevanje na drugačen, inovativen način: skozi gibanje, deklamacije, s celim 

telesom, po različnih senzomotoričnih kanalih ... (prispevek, objavljen na spletni strani), pouk v 

bližnji okolici šole: park, gozd. 

V času praznikov smo si izmenjali e-voščilnice s posnetki božičnih nastopov skupin otrok. V tem 

projektu sodelujejo: skupini vrtca in 1. a, 1. c, 2. a, 2. b in 2. c. Projekt se nadaljuje v naslednjem 

šolskem letu. Koordinatorica je Špela Mesarič. 

 

Projekt Erasmus+KA1 'Učenje je življenje' 

Pet učiteljic šole se je udeležilo 6-dnevnega strukturiranega tečaja z naslovom Intensive English 

Language Course v Firencah, Italija, od 25. 7. do 1. 8. 2021. Tečaj je potekal v organizaciji Europass 

Teacher Academy. Za projekt je bilo odobreni 10.989,00 evrov. Projekt je izhajal iz potrebe po 

strokovni in osebnostni ravni učiteljev, saj samozavestni in samoiniciativni učitelji največ doprinesejo 

h kakovostnemu delovanju v šoli in zunaj nje. Z udeležbo na strukturiranem tečaju so učiteljice 

pridobile nova pedagoška znanja ter metode, učiteljice angleškega jezika so poglobile in nadgradile 
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predmetno znanje z izboljšanjem kompetenc angleškega jezika. Cilj projekta je predvsem osebnostni 

razvoj učiteljic, strokovno in osebno mreženje v evropskem prostoru, z namenom sodelovanja v 

prihodnjih evropskih projektih. Poleg učiteljic so bili ciljna skupina projekta tudi učenci šole, saj se 

z večanjem kakovosti poučevanja izboljšujejo tudi učni izidi za učenje učencev in dvig motivacije. 

Projekt je bil predstavljen učiteljem šole na pedagoški konferenci, učiteljem drugih šol na formalnih 

in neformalnih srečanjih, širši javnosti prek predstavitve na spletni strani, prek objav na družbenih 

omrežjih in staršem prek razstave v šoli. Koordinatorica projekta je Katja Zobec. 

 

EKOŠOLA 

 

Na začetku šolskega leta smo oblikovali ekoodbor in določili projekte ter aktivnosti v okoljskem 

pregledu. Sledilo je izpolnjevanje ekoakcijskega načrta, kjer smo izbrali projekte in z njimi povezane 

aktivnosti oz. dejavnosti. Vnesli smo kurikulum šole in ekolistino.  

Nadaljevali smo s temo Sodeluj in spremeni, ki je rdeča nit EKOŠOLE in naših ekodnevov v okviru 

dni dejavnosti, interdisciplinarnih dni in posameznih vsebinskih sklopov v okviru naravoslovnih 

predmetov. Tudi v letošnjem letu smo, v okviru posameznih ekodni in ostalih dni dejavnosti, imeli 

poudarek na zdravem življenjskem slogu, zdravi, lokalno pridelani hrani, podnebnih spremembah in 

recikliranju odpadkov. Pri svojem delu smo se povezovali z dejavnostmi Zdrave šole.  

 

A)     PROJEKTI: 

− sejem ALTERMED ni bil izveden, 

− sodelovanje v projektu PTICE MIRU, 

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

− LIKOVNO USTVARJANJE, 

− izvedba EKOBRALNE ZNAČKE, 

− ŠPORT ŠPAS ni bil izveden, 

− MLEKASTIČNO. 

 

B)     OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE: 

− odpadnega papirja in kartona, 

− odpadnih pokrovčkov, 

− odpadnih tonerjev, kartuš in trakov, 

− odpadnih baterij in akumulatorjev. 

 

C)     DRUGE IZBIRNE AKTIVNOSTI: 

− ozaveščevalne akcije (dnevi dejavnosti – poudarek na podnebnih spremembah, zdravem 

življenjskem slogu, lokalno pridelani hrani …); 

− slovenska hrana – Tradicionalni slovenski zajtrk (ekodan); 

− vzdrževanje lastnega vrta (ekokrožek); 

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

− dobri odnosi doma, v družini (ekodnevi, šolski projekti). 

 

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 (ekološko pridelana hrana, solatni bife, 

gibalnica, urejanje šolskega zeliščnega vrtička); 

− spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej; 

− učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija). 
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EKOŠOLA NA PODRUŽNICI DOBROVCE 

 

V projekt Ekošola na Podružnici Dobrovce je bilo vključenih 9 učiteljic in 91 učencev. Učenci so v 

skladu s cilji projekta spoznavali pomen in posledice podnebnih sprememb, razvijali željo po 

kreativnosti pri odpadni embalaži, ohranitvi čistega okolja ter poudarili pomen zdravega življenjskega 

sloga.  

V šolskem letu 2020/21 žal nismo v celoti realizirali vseh dejavnosti. Učenci se pri interesni 

dejavnosti ekokrožek niso smeli združevati, zato smo posamezne dejavnosti opravili po posameznih 

oddelkih. Dejavnosti, ki smo jih izvajali v  šolskem letu, so bile: 

− zbiranje baterij, kartuš in zamaškov; 

− varčevanje z elektriko in vodo (ustrezni piktogrami); 

− v okviru dni dejavnosti, krožkov, interdisciplinarnih dni in posameznih vsebinskih sklopov v 

okviru naravoslovnih predmetov so učenci reciklirali odpadno embalažo in iz nje ustvarjali 

nove, uporabne izdelke (družabne in didaktične igre), skrbeli za čisto okolico šole, obdelovali 

šolski vrtiček, vsakodnevno skrbeli za čim manjšo količino odpadne hrane, zbirali star papir 

in z ukrepi, ki jih sami lahko izvedejo, pripomogli k zmanjšanju podnebnih sprememb; 

− ekobralna značka; 

− Tradicionalni slovenski zajtrk (v času pouka na daljavo). 

 

PROJEKT POGUM 

 

Naša šola se je v šolskem letu 2018/19 vključila v petletni evropski projekt Pogum in je ena izmed 

implementacijskih šol, ki poskuša konceptualizirati kompetence podjetnosti na področju vzgoje in 

izobraževanja. 

Vodja šolskega projektnega tima je Helena Jus Silič, člani pa ravnateljica Dušanka Mihalič Mali, 

Irena Kos in Ana Šoba. 

Projekt, ki zajema obdobje 2017–2022, je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) 

in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ. 

V projektu POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence 

podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, 

spodbujamo način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovni šoli kot zmožnost razvijanja 

ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika ter skupin. 

Ključni cilji projekta so: 

− razviti, preizkušati, spremljati, ovrednotiti in izvajati celoviti model podjetnosti v osnovni šoli 

ter tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem; 

− omogočiti način razmišljanja mladih, da bodo delovali proaktivno, samoiniciativno, z 

namenom, da bodo prenašali znanje zunaj šolskega okolja, kar naj bi prispevalo k uspešnemu 

učenju karierne orientacije; 

− opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne 

delavce, druge strokovne in vodstvene delavce v OŠ) s kompetenco podjetnosti. 

  

V okviru projekta poteka tudi povezovanje šole z okoljem – šola kot središče skupnosti. 

S svojim delovanjem vzpodbujamo in razvijamo: 

− izmenjavo znanj in dobrin v prostorih šole; 

− šolo kot prostor mogočih srečevanj mladih, starejših in med generacijami; 

− spoznavanje možnosti samooskrbe v lokalnem okolju (obiski lokalnih kmetov, podjetij, 

društev …); 

− vključevanje medgeneracijskega sodelovanja v šolski prostor; 

− pri učencih spodbujati delovne navade in samostojnost; 

− iskanje informacij in razvijanje iznajdljivosti. 
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V tem šolskem letu smo v skladu z operativni načrtom izvedli večino načrtovanih dejavnosti: 

− tehniški dan Miklavževanje – ustvarjalne delavnice (1., 2., 5.–9. r.), 

− tehniški dan Tekstil – šivanje (5. r.) , 

− naravoslovni dan Življenjska okolja (3. r.), 

− aktivnosti pri obveznem izbirnem predmetu Čebelarstvo, 

− vključevanje razvijanja kompetenc podjetnosti pri pouku. 

 

Člani šolskega projektnega tima smo se udeleževali izobraževanj in sestankov v organizaciji Zavoda 

RS za šolstvo ter razvojnih šol projekta Pogum. 
 

Nekaj načrtovanih dejavnosti zaradi COVID-19 ni bilo realiziranih. 

 

ZELENO PERO 

 

Namen projekta je spodbuditi učence k aktivnemu raziskovanju lokalnega okolja in seznanjanju z 

okoljsko problematiko ter s tem spodbuditi njihovo zavest, da lahko tudi sami sodelujejo pri 

pozitivnih spremembah v svojem okolju. V okviru projekta je potekalo tekmovanje, na katerem so 

sodelujoči učenci v novinarskih prispevkih razmišljali na temo Energija v odpadkih ter tako 

poglabljali znanje iz ekologije in se soočili z aktualno tematiko onesnaževanja. Mladim piscem je to 

predstavljalo izziv za zanimivo raziskovanje, hkrati pa so tako tudi vstopili v svet raziskovalnega 

ekonovinarstva. Tekmovanje je potekalo na šolski in državni ravni. 

  

NOČNI BRALNI MARATON 

 

Noč branja naj bi letos potekala v mesecu marcu, na osnovni šoli Dušana Flisa v Hočah, ki je bila 

tudi letošnja organizatorka. Žal je zaradi pandemije COVID-19 nočni bralni maraton tudi  v tem 

šolskem letu odpadel in ni bil realiziran. 

 

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA 

 

Mentorica: Nataša Bukovšek Kosi 

Zaradi COVID-19 je bila načrtovana Otroška varnostna olimpijada, ki naj bi potekala v mesecu maju 

2021, odpovedana s strani organizatorja – Policijske uprave Maribor. 

 

VARNO NA KOLESU 

Mentorica: Irena Kos 

Projekt Varno na kolesu je namenjen učencem osnovnih šol. Odprti so bili trije razpisi. Učenci 5. a-

razreda so bili prijavljeni na razpis A, ki je bil namenjen izključno učencem, ki se pripravljajo na 

kolesarski izpit. Ob različnih nalogah jih je vzpodbujal k usvajanju in utrjevanju potrebnih prometnih 

pravil ter uporabi kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva.  

Vsebina nalog je bilo poglobljeno opazovanje in razumevanje prometa in vloge kolesarja v prometu 

na lokalni in širši družbeni ravni. Z učenci smo izvedli podroben ogled in analizo šolskih poti s 

poudarkom na območju, kjer bodo opravljali kolesarski izpit. Pregledali smo nevarne točke za kolesarje, 

ki jih učenci opazijo na svoji šolski poti. Natančno smo tudi pregledali kolesa in skupaj s starši odpravili 

pomanjkljivosti. Učenci so izdelali promocijsko gradivo na temo »Zakaj čelada da in telefon ne«. Poleg 

poglabljanja prometnih pravil je bil namen tudi čim več učencev vzpodbuditi k uporabi kolesa, 

utrjevanju spretnosti na neprometnih površinah ter aktivnemu preživljanju prostega časa. Učenci so 

izdelali nalogo z naslovom Kolesarji v moji občini in Kolesarska pravila v zgodbi. Cilj naloge je bil 

predstavitev pozitivnih  primerov  kolesarjenja  v  našem  kraju  oz.  občini  s predstavitvijo  primerne  

poti  za  prijeten  kolesarski  izlet. Cilj druge naloge pa je bil, da se učenci seznanijo in spoznajo s 

prometnimi pravili, nevarnostmi na kolesu ter prometnimi znaki. Na vsebinsko in likovno kreativen 

način so predstavili prometna pravila, ki veljajo za kolesarje, in možne nevarnosti, ki nas lahko 
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doletijo na kolesu. Prav tako so razmišljali o trajnostni mobilnosti in možnostih, ki ji kolo ponuja za 

posameznikovo počutje, zdravje ter okolje. 

 

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju 

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

drugimi ustanovami, skupinami in posamezniki po Sloveniji. Z njimi 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.  

Letošnje dejavnosti, načrtovane za maj 2021, so zaradi pandemije COVID-19 prestavljene na 

september/oktober 2021. 

 

MIKLAVŽEVANJE 

 

Vodja projekta: Nina Adam 

Načrtovane dejavnosti: 

− priprava učencev na prireditev (od 1. do 9. r.), 

− dan odprtih vrat in ustvarjalne delavnice, 

− okrasitev šole, 

− priprava športne dvorane in scene za prireditev, 

− prireditev V objemu čarobnosti, 

− darilni bazar. 

 

Od načrtovanih dejavnosti smo zaradi pandemije COVID-19 na daljavo izvedli le ustvarjalne 

delavnice. V ponedeljek, 7. 12. 2020, so imeli učenci vseh razredov tehniški dan, na katerem so 

ustvarjali izdelke za darilni bazar. Letošnje šolsko leto smo ga poimenovali Moč je v tebi. V okviru 

tega dne smo se v spletnem okolju MS Teams pogovarjali tudi o decembrskih praznikih in si ogledali 

nagovor gospe ravnateljice. Izdelke so učenci skupaj s starši in starimi starši izdelovali v domačem 

okolju, bazar pa smo želeli izpeljati, ko bi razmere to dopuščale, vendar ga zaradi epidemiološke 

situacije nismo mogli realizirati. 

 

POZDRAV PTIC MIRU 

 

Vodji projekta: Ksenija Detiček in Ines Pečnik  

Osnovna šola Lava iz Celja že vrsto let razpisuje mednarodni projekt »Pozdrav ptic miru«. K temu 

projektu so se pridružili tudi učenci naše šole, to so učenci 1. in 3. VIO. Njegov namen je ozaveščanje 

ljudi o pomembnosti vrednote MIR.  

Cilji projekta so: 

− razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga; 

− razvijanje državljanskih kompetenc; 

− aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja; 

− spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.  

 

Vodilna tema projekta je bila ODLOČIMO SE, DA BOMO SKUPNOST HARMONIJE IN 

ZDRAVEGA RAZUMA. Osrednji dogodek, s katerim smo obeležili mednarodni dan miru, je bil v 

petek, 18. 9. 2020, ko so učenci 1. VIO imeli kulturni dan. Tega dne smo z učenci izvedli različne 

delavnice na dano temo. Idejo o miru smo ponesli tudi po kraju – v poštne nabiralnike krajanov smo 

delili risbice z dobrimi mislimi.  
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Učenci sedmih in osmih razredov so pri pouku DKE, učenci devetih razredov pa pri razrednih urah 

že v mesecu septembru začeli uresničevati zgoraj zapisane cilje, ki so jih nadgrajevali skozi vse šolsko 

leto. Učenci 7. razreda so ideje projekta vpeljali v učno snov Učim se o človekovih pravicah ter idejo 

miru in kulturnega dialoga vpeljali v pouk DKE. 

 

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. Zaradi epidemije in s tem povezanega zaprtja knjižnjic se je projekt začel izvajati šele v 

mesecu februarju, ko smo bili vodje projektov na šolah obveščeni o možnostih izvajanja projekta. 

Ker izvajanje projekta, kot je bilo to do sedaj, ni bilo možno v knjižnicah, so nam pri izvedbi projekta 

knjižnice pomagale tako, da so nam pripravile učno in didaktično gradivo za izvedbo projekta. Učenci 

sedmih razredov so tako v mesecu juniju dobili knjige avtorja Mateta Dolenca z naslovom Kako dolg 

je čas. Projekt se je izvedel v okviru pouka slovenščine, kot je bilo z letno pripravo tudi načrtovano. 

S pomočjo tablic so spoznali in preizkusili tudi program Cobiss. Knjiga pa bo v naslednjem šolskem 

letu ena od knjig za domače branje. 

Cilji projekta so: 

− predstavitev splošne knjižnice, 

− knjižnično-informacijsko opismenjevanje, 

− seznanitev z vzajemnim katalogom COBISS/OPAC, 

− motivacija za leposlovno branje. 

Cilji projekta so bili, kljub drugačni izvedbi, usvojeni. 

 

ZDRAVA ŠOLA 

 

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

Vanj 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 

sta bila zdrava prehrana in pomen gibanja, vendar smo v okviru projekta Zdrava šola uresničevali še 

mnoge druge 'zdrave' ideje. Prek različnih dejavnosti (Tradicionalni slovenski zajtrk, dan dejavnosti 

Zdravo življenje, mednarodni projekt Erasmus+ Roots, različne interesne dejavnosti) in aktivnosti 

poudarjamo tudi idejo kulturnega prehranjevanja. 

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

pod naslovom Zdravo življenje. V času pouka in pouka na daljavo so učenci izvajali »minuto za 

zdravje«. Zaradi protikoronskih ukrepov je bilo okrnjeno izvajanje rekreativnega odmora v 

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

telesno aktivnostjo poskrbeli za zdravje ter dobro počutje. 

Na šoli uspešno deluje skupina usposobljenih učencev – mediatorjev – ki izvajajo 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. Spodbujali 

smo jih 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, ki sta tudi 

vodili evidenco umivanja zob.   

Vsi učenci šole so vključeni v program Varno s soncem, kjer se ozavestijo o varnem izpostavljanju 

soncu. 

 

Pomembna je tudi ideja medgeneracijskega sodelovanja. Tako učenci 1. in 2. VIO povabijo dedke in 

babice na medgeneracijsko druženje in gibanje (Simbioza Giba). Zaradi pandemije je odpadel projekt 

Simbioza Šola, kjer se starejši občani s sodelovanjem naših starejših učencev izobražujejo na 

računalniških delavnicah. 
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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 v letošnjem letu izvedli v okrnjenem obsegu zaradi 

pandemije in pouka na daljavo, vendar bomo v naslednjem šolskem letu nadaljevali z njihovim 

izvajanjem; nekatere bomo tudi 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. razreda 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 gospod Borut Horvat je za učence vsakega oddelka 5. razreda pripravil 

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

dogodke in načine reševanja aktualne problematike iz okolja. 

VARNO V VRTEC IN ŠOLO 

V projekt so bili vključeni učenci 1.VIO. Namen projekta je bil otroke spodbujati k razmišljanju o 

varnosti v prometu na splošno, o varnosti na poti v šolo, v okolici otroških ter šolskih igrišč. 

Organizator projekta je bilo društvo Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Projekt je podprla tudi 

Agencija za varnost v prometu Republike Slovenije. Projekt je potekal v dveh delih. V prvem delu 

projekta so učenci sodelovali na natečaju, kjer so v risbi ali izdelani maketi predstavili prometni režim 

v okolici svoje šole, predstavili varne poti in opozorili na morebitne nevarnosti. V drugem delu 

projekta so učenci na natečaju v risbi ali izdelani maketi predstavili prometni režim v okolici šolskega 

igrišča. 

Koordinatorica projekta je bila učiteljica Simona Žitnik. 
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PROJEKT PREHOD MLADIH NA TRG DELA 

V letošnjem šolskem letu smo bili vključeni v projekt Prehod mladih na trg dela, ki ga izvaja URI - 

Soča, Center za poklicno rehabilitacijo, in 14 izvajalcev programa zaposlitvene rehabilitacije kot 

projektni partnerji. Projekt PREHOD MLADIH se izvaja med letoma 2018 in 2021 na območju 

celotne Slovenije in predvideva vključitev 2100 mladih s posebnimi potrebami. Na naši šoli projekt 

predstavimo staršem in učencem s posebnimi potrebami osmih in devetih razredov, ki se nato po želji 

vključijo v projekt. 

Namen projekta je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo 

socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega 

okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela.  

Ključni cilji projekta so: pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami, njihova čim prejšnja 

aktivacija in približevanje trgu dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje 

mladih s posebnimi potrebami.  

ENERGETSKO ZNANJE ZA ODGOVORNO RAVNANJE 

Organizator projekta je bilo društvo Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Partner pri projektu je 

družba ELES, d. o. o., projekt pa podpirata tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Eko sklad, javni 

sklad RS. Projekt se ni izvajal zaradi epidemije Covid-19. 

 
PROJEKT MEDNARODNI DAN STRPNOSTI, DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 

 

V projektu Mednarodni dan strpnosti, dan za strpnost in prijateljstvo, z naslovom Z drugimi ravnaj 

tako, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo, so sodelovali učenci I. in III. VIO z likovnimi in literarnimi 

prispevki. Projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom varuha človekovih pravic Petra Svetine in 

pod okriljem Izobraževalnega centra Eksena. V tem šolskem letu se je projekt podaljšal še na 

naslednje šolsko leto, zaradi pouka na daljavo. 

Na literarnem področju so sodelovali učenci Jakob Kršljin Stojić, Vita Kamnik, Neža Gračner, Klara 

Sprinčnik, Mateja Petek in Zala Sporiš, pod mentorstvom dr. Ane Koritnik. Na likovnem področju so 

sodelovali učenci I. VIO, pod mentorstvom učiteljic: Ksenije Detiček, Petre Krašna, Marije Petko, 

Jerneje Malec, Dolore Klasinc, Alenke Primec in Saše Stankovič. Kako uspešni so bili učenci in 

njihovi mentorji, bomo izvedeli v naslednjem šolskem letu.  

 

PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA 

 

V projekt Naša mala knjižnica so bili vključeni vsi prvošolci na matični in podružnični šoli. S 

projektom smo spodbujali bralno pismenost in veselje do branja. Učenci so z ustvarjalnikom razvijali 

bralno razumevanje, podoživljali vsebine in likovno ter literarno poustvarjali po poslušanju vsebin. 

Vizualno so zaznavali vsebine in se poistovetili ter vživljali v vloge junakov. Prek branja so učenci 

spoznavali lastna čustva in čustva drugih, učili so se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter 

odnosov. Razvijali so izražanje, pomnjenje in sklepanje. 

Koordinatorica projekta je Nataša Kraner.        

 

PRVI PRIZOR 

Petletni projekt kulturno-umetnostne vzgoje Prvi prizor: Gledališče kot prostor učenja simbolnih 

jezikov izvaja Drama SNG Maribor. Namenjen je razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik 

učenja na področju gledališke umetnosti, saj je proučevanje jezikov umetnosti in njihovo vključevanje 

v modele poučevanja nujna naloga pedagogov ter umetnikov.  

https://www.eles.si/
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Namen projekta: okrepiti položaj umetnosti (vzgojo in izobraževanje o gledališču, aktivno 

spoznavanje gledališča in ustvarjanje s področja gledališča in gledališke produkcije).  

Projekt temelji na sodelovanju kulturno-umetnostnih in vzgojno-izobraževalnih institucij. Učiteljem 

pomaga narediti kulturo in umetnost razumljivo in privlačno za otroke in mlade ter jih spodbuja v 

lastni pedagoški ustvarjalnosti. Umetnikom pomaga razumeti potrebe otrok in mladih. 

Cilj projekta je ozavestiti profesionalno gledališko produkcijo kot celovit spekter izraznih sredstev in 

tako postaviti gledališče na zemljevid zanimivih vsebin za otroke in mlade.  

V okviru projekta so bile načrtovane aktivnosti za učence in izobraževanja za učitelje. Zaradi COVID 

ukrepov le-ti v tem šolskem letu zaradi dolgotrajnega zaprtja gledališč niso bili izvedeni. Izvedeno je 

bilo le krajše izobraževanje za učitelje, 14. in 15. 6. 2021. Smo pa znanja, ki smo jih pridobili v 

prejšnjih letih, uporabili pri pouku slovenščine, izbirnem predmetu gledališki klub in interesni 

dejavnosti. 

PROJEKT TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA – »MOJ KRAJ, MOJ CHEF« 

 

V projektu Turizmu pomaga lastna glava smo sodelovali drugo leto zaporedoma. Projekt, ki ga 

organizira Turistična zveza Slovenije in je bil 35. po vrsti, je trajal vse šolsko leto. Vanj so bili 

vključeni nekateri učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja. Cilj projekta je bilo zasnovati 

projektno nalogo in le-to javno predstaviti na temo Moj kraj, moj chef.  

Učenci so v projektu sodelovali s projektno nalogo z naslovom Miklavški tamerli – miklavžerli. V 

nalogi so učenci samo zasnovali novo, moderno sladico, ki pa je temljila na preprosti jedi tamerli, ki 

so jo v preteklosti pogosto pripravljali na Dravskem polju, dodali pa so ji še druge sestavine, ki jih 

prav tako lahko dobimo od lokalnih ponudnikov – med, mleko in jabolka. Pogoj za izvedbo projekta 

je bila tudi udeležba na predstavitvi projektne naloge posamezne sodelujoče šole. Predstavitev je bila 

zaradi ukrepov ob epidemiji COVID-19 izvedena prek Zoom-a, v ponedeljek, 19. 4. 2021. Tričlanska 

strokovna komisija je nalogi in predstavitvi namenila 223 točk ter naši šoli podelila srebrno priznanje.  

 

TEDEN PISANJA Z ROKO 

 

Vodja projekta: Nina Adam 

Letos smo prvič sodelovali v projektu Teden pisanja z roko, ki ga organizira društvo Radi pišemo z 

roko skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo.  

V Tednu 2021 smo spodbujali "lepo" pisanje z roko, čitljivo, tekoče, četudi smo pisali bolj počasi. 

Skrbno smo oblikovali in povezovali črke. Vemo, da nekateri pišejo le s tiskanimi črkami, a smo se 

v Tednu 2021 trudili pisati s pisanimi črkami, tako malimi kot velikimi. Osrednja tema Tedna 2021 

je bila 'Pišem pismo prijatelju'. 

Ambasadorji Tedna pisanja z roko 2021 so bili: 

− dr. Erik Brecelj, kirurg in aktivist, 

− Urša Menart, režiserka in scenaristka, 

− Tadej Pogačar, kolesarski šampion. 

 

Cilji: 

− urijo estetsko pisavo,  

− spoznajo razvoj slovenske pisave,  

− seznanijo se s pisavo po svetu, 

− oblikovanje različnih besedil (pismo prijatelju, misli v treh pisavah). 
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V okviru Tedna pisanja z roko smo z učenci od 1. do 9. razreda 21. 1. 2021 na daljavo izvedli kulturni 

dan. Ob PP-predstavitvi so se učenci z razredniki v uvodnem delu pogovorili o projektu Teden pisanja 

z roko 2021, prebrali rokopise ambasadorjev letošnjega projekta, se seznanili z razvojem slovenske 

pisave in si ogledali različne pisave po svetu. Po skupinah so tekmovali v sestavljanju najdaljše 

smiselne povedi in ugibali, kateri rokopis pripada kateremu sošolcu/sošolki. Nadaljevali so z 

individualnimi dejavnostmi, kjer so pisali pismo prijatelju, narisali risbo "Naš vsakdan", zapisali 

misel z imenom in priimkom in le-to pretvorili v bohoričico, dajnčico in metelčico. Po želji so na 

spletu poiskali rokopis znane osebe. Dan smo zaključili z videokonferenčnim srečanjem, kjer so 

učenci skupaj z razredniki in sošolci vrednotili svoje izdelke. 

Vsi cilji kulturnega dne so bili realizirani. 

 

RaP  

  

Namen razširjenega programa je omogočiti vsakemu učencu osebni razvoj, usklajen z njegovimi 

pričakovanji, zmožnostmi, interesi, talenti in potrebami. Namen je tudi omogočiti raznolikost 

dejavnosti in učencev, saj se učenci združujejo iz različnih razredov in s skupnim interesom. Program 

vključuje formativno spremljanje in vodi učence do samostojnosti in lastnega načrtovanja, razvija 

delovne navade ter ustvarjalnost. 

 

V okviru razširjenega programa šola zagotavlja: 

− smiselno in kakovostno nadgradnjo obveznega programa osnovne šole, usklajeno s potrebami 

in interesi učencev, pogoji šole ter možnostmi ožjega in širšega okolja; 

− spodbudno, inkluzivno, ustvarjalno in varno (socialno in fizično) učno okolje, igro, druženje, 

sprostitev ali počitek v času pred izvedbo obveznega programa, med njo ali po njej; 

− pogoje za uspešno samostojno učenje in pripravo učencev na pouk;  

− širok nabor učnih sredstev; 

− povezanost dejavnosti razširjenega programa ter skupinsko in individualno podporo in 

usmerjanje učencev pri načrtovanju, (sodelovanju pri) izvajanju ter spremljanju in evalvaciji 

dejavnosti razširjenega programa. 

 

Cilji (Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje): 

− ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje; 

− vse bolj razumejo pomen vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in 

varnega okolja, sprostitve in počitka; 

− spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega 

prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter v okolju ravnajo varno in odgovorno; 

− pridobivajo znanje o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost; 

− oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, zdrave hrane in uravnoteženega prehranjevanja, okolja, 

samega sebe in drugih ter razvijajo s tem povezana pozitivna stališča, navade in ravnanja. 

 

Sklopi programa: 

− gibanje, 

− hrana in prehranjevanje, 

− zdravje in varnost. 

 

V skladu s sklopi in cilji razširjenega programa smo oblikovali naslednje dejavnosti, skozi katere smo 

le-te uresničevali: 
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UČITELJ NASLOV ID DAN URA TRAJANJE 

ŠTEVILO 

UR 

ŠTEVILO 

UČENCEV 

 

1. 

 

Gregor Adorjan  

Gibanje za zdravje  

(4.–6. r.) 
torek, četrtek 7.30–8.15 

vse šolsko 

leto 

 

76 19 

 

2. 

 

Gregor Adorjan 

Gibanje za zdravje  

(7.–9. r.) 
ponedeljek, petek 7.30–8.15 

vse šolsko 

leto 

 

76 8 

 

3. 

 

Gregor Adorjan  

Igre z žogo  

(1.–3. r.) 
četrtek, petek 13.00–14.45 

vse šolsko 

leto 

 

76 43 

 

4. 

 

Gregor Adorjan  
Košarka (4.–6. r.) sreda 14.00–14.30 

vse šolsko 

leto 

 

76 12 

 

5. 

 

Gregor Adorjan  
Rolanje  po pouku pomlad 

 

38  9 

 

6. 

 

Gregor Adorjan 

Kolesarjenje in 

športna rekreacija 
torek ali sreda Po pouku 

jesen, 

pomlad 

 

38 6 

 

7. 

 

Gregor Adorjan 

Skiro in športna 

rekreacija 
petek 14.00–15.30 

vse šolsko 

leto 
76 

28 

 

8. 

 

Gregor Adorjan  

Zimski športi in 

dejavnosti 
 po pouku zima 

 

38 5 

9. 

Marjetka Klep 

Osnove športne in 

ritmične gimnastike 

(1. razred) 

četrtek 13.55–14.40 
vse šolsko 

leto 

 

 

38 29 

10. 

Andreja 

Kolander 

Osnove športne in 

ritmične gimnastike 

(2. razred) 

sreda 14.00–14.45 
vse šolsko 

leto 

 

 

 

38 8 

11. 

Gregor Adorjan 

Osnove športne in 

ritmične gimnastike 

(3. razred) 

torek 13.55–14.40 
vse šolsko 

leto 
38 

21 

 

12. Marjetka Klep 

Osnove športne in 

ritmične gimnastike 

(4. in 5. razred) 

četrtek 14.45–15.30 
vse šolsko 

leto 

 

 

38 16 

 

13. Marjetka Klep Igre od A do Ž ponedeljek 7.30–8.15 

 

vse šolsko 

leto 

 

 

 

38 20 

14. 
Gregor Adorjan Igre od A do Ž torek 14.45–15.30 

vse šolsko 

leto 
38 

14 

 

15. 

 

Simona Žitnik 

Igre nekoč in danes 

 (1.–3. r.) RaP 
četrtek 13.15–14.00 

vse šolsko 

leto 

 

38 18 

 

16. 
Darja Majhenič Zdravo kuham RaP sreda 13.15–14.40 

vsaka sreda , 

2. b in 2. c  

2 x 38 = 

76 26 

 

17. 

 

Miroslav 

Kalezič 

Košarka, deklice  

(6.–9. r.) RaP 
sreda 13.55–15.30 

vse šolsko 

leto 

 

 

76 20 

 

18. Karina Ladinek Šolski urbani vrt petek 14.45–15.30 

vse šolsko 

leto  

(2.–4. r.) 

 

 

38     9 

 

19. Ana Šoba 

Skupinski moderni 

in otroški plesi  

(1.–2. r.) RaP 

vsak torek 13.00–14.30 
vse šolsko 

leto 

 

57 
40 

 

20. Darja Nerat 
Plesne igrarije  

(3.–5. r.) RaP 
petek 13.15–14.00 

vse šolsko 

leto 

(Dobrovce) 

 

 

37 13 

 

21. Alenka Primec Pohodništvo RaP četrtek 13.30–14.15 

vse šolsko 

leto 

(Dobrovce) 

 

 

19 17 

 

 

GIBANJE ZA ZDRAVJE 

 

Dejavnost je bila ponujena v dveh skupinah. Prva skupina je bila namenjena učencem iz 4., 5. in 6. 

razredov, druga skupina pa učencem 7., 8. in 9. razredov. 

 

V dejavnost, namenjeni mlajšim, je bilo vključenih 19 učencev iz 4. in 6. razredov. Dejavnost je bila 

namenjena tudi 5. razredom, vendar se na dejavnost ni prijavil nihče. Vadili smo ob torkih in četrtkih, 

od 7.30 do 8.15 ure v šolski telovadnici.  
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V dejavnost, namenjeni starejšim, je bilo vključenih 8 učencev iz 7., 8. in 9. razredov. Vadili smo ob 

ponedeljkih in petkih, včasih tudi ob sredah, od 7.30 do 8.15 ure, v šolski telovadnici. 

 

Učenci so vadbo do zaprtja šol v oktobru 2020 (zaradi epidemije COVID-19) redno obiskovali. Vadba 

je potekala ločeno po »mehurčkih«. 

 

Načrtovanje in izvedba vadbe je bila usmerjena na varnost, prilagodljivost, iznajdljivost, individualno 

delo ter delo po skupinah. Z aktivnostmi, ki smo jih izvajali pri urah, so se zmožnosti in sposobnosti 

učencev razvijale in poglabljale.  

 

Delo je do 22. oktobra 2020 potekalo po letni učni pripravi, kasneje pa je projekt (zaradi epidemije 

COVID-19) potekal na daljavo. Učenci so v začetku tedna v spletno učilnico prejeli predloge, ideje, 

gibalne naloge in izzive ter jih po svojih zmožnostih realizirali sami.  

 

Po povratku v šolo je vadba zaradi še vedno veljavnih ukrepov (vadba v »mehurčkih«, čim manjše 

prehajanje učiteljev med razredi) do konca šolskega leta potekala na daljavo. Skupno je bilo tako 

realiziranih 74 od 76 načrtovanih ur (97 %) pri obeh skupinah. 

 

Poudarek je bil ves čas predvsem na doseganju temeljnih ciljev, igri, utrjevanju in izpopolnjevanju 

znanja, na zdravem življenjskem slogu, skrbi za zdravje in dobro počutje, splošni kondicijski pripravi, 

razvijanju domišljije, gibalnih in funkcionalnih sposobnostih (gibljivost, ravnotežje, moč, 

koordinacija, vzdržljivost) ter igrivih/zabavnih nalogah (različni gibalni izzivi in situacije), da bi z 

njimi učence še dodatno motivirali za gibanje. Dane naloge so bile bogate, zanimive in uporabne tudi 

pri izvajanju pouka v šoli. 

 

Ob iskanju idej je bila potrebna izvirnost, prilagajanje starostni skupini in danim pogojem za delo. 

Ves čas je bila v ospredju tudi varnost.  

 

Zastavljeni cilji, ki so bili realizirani: 

  

− razvijali smo gibalne sposobnosti in spretnosti; 

− omogočili učencem aktivno sodelovanje pri izbiri vsebin in športov ter gibanj za zdravje; 

− vzbudili navdušenje učencev za redno vadbo in poiskali primerno telesno dejavnost zanje; 

− spoznali različne športe;  

− izpopolnjevali in nadgrajevali znanje posameznih športov. 

 

Zastavljeni cilji, ki niso bili realizirani: 

 

− spodbujali vstopanje v socialne stike z vrstniki; 

− krepili medsebojne odnose; 

− spodbujali iskanje skupnih rešitev v igralnih situacijah; 

− razvijali kritično mišljenje in povezovanje anatomije telesa z gibanjem; 

− spodbujali medsebojno sodelovanje in pomoč. 

 

IGRE Z ŽOGO 

 

V dejavnost je bilo vključenih 44 učencev iz 1. in 2. razredov. Vadili smo ob četrtkih in petkih po 

pouku, v šolski telovadnici. Vadba je potekala ločeno za učence 1. in 2. razredov. Učenci so vadbo 

do zaprtja šol v oktobru 2020 (zaradi epidemije COVID-19) redno obiskovali.  
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Načrtovanje in izvedba vadbe je bila usmerjena na varnost, prilagodljivost, iznajdljivost, individualno 

delo ter delo po skupinah. Z aktivnostmi, ki smo jih izvajali pri urah, so se zmožnosti in sposobnosti 

učencev razvijale in poglabljale.  

 

Delo je do 22. oktobra 2020 potekalo po letnem učnem načrtu, kasneje pa je projekt (zaradi epidemije 

COVID-19) potekal na daljavo. Učenci so v začetku tedna v spletno učilnico prejeli predloge, ideje, 

gibalne naloge in izzive ter jih po svojih zmožnostih realizirali sami.  

 

Po povratku v šolo je vadba zaradi še vedno veljavnih ukrepov (vadba v »mehurčkih«, čim manjše 

prehajanje učiteljev med razredi) do konca šolskega leta potekala na daljavo. Skupno je bilo tako 

realiziranih 73 od 76 načrtovanih ur (96 %). 

 

Poudarek je bil ves čas predvsem na doseganju temeljnih ciljev in vsebin, igri, utrjevanju in 

izpopolnjevanju znanja, na zdravem življenjskem slogu, skrbi za zdravje in dobro počutje, splošni 

kondicijski pripravi, razvijanju domišljije, gibalnih in funkcionalnih sposobnostih (gibljivost, 

ravnotežje, moč, koordinacija, vzdržljivost) ter igrivih/zabavnih nalogah (različni gibalni izzivi in 

situacije), da bi z njimi učence še dodatno motivirali za gibanje. Dane naloge so bile bogate, zanimive 

in uporabne tudi pri izvajanju pouka v šoli. 

 

Ob iskanju idej je bila potrebna izvirnost, prilagajanje starostni skupini in danim pogojem za delo. 

Ves čas je bila v ospredju tudi varnost.  

 

Realizirani cilji: 

− izpopolnili so znanje v športih z žogo, 

− izpopolnili so elemente različnih športov z žogo. 

Delno realizirani cilji: 

− izpopolnili so tehniko in taktiko iger z žogo do stopnje, ki omogoča sproščeno igro, 

− spodbujali smo »fair play« in medsebojno pomoč, 

− spodbujali smo sodelovanje.  

Nepredelane vsebine:  

− vadba odbojke,  

− vadba rokometa.  

 

KOŠARKA 

 

Za učence od 4. do 6. razreda se je ob sredah 7. in 8. šolsko uro (14.00–15.30) izvajala dejavnost 

Košarka. Skupino je sestavljalo 12 učencev. Ure so redno obiskovali. Realiziranih je bilo 74 od 76 

načrtovanih ur, kar je 97 %. Poudarek je bil na osnovah košarke, spodbujanju medsebojne 

komunikacije in sodelovanja. Učenci so bili zadovoljni, gibanje na urah jim je predstavljalo veselje. 

 

Delo je do 22. oktobra 2020 potekalo po letnem učnem načrtu, kasneje pa je projekt (zaradi epidemije 

COVID-19) potekal na daljavo. Učenci so v začetku tedna v spletno učilnico prejeli predloge, ideje, 

gibalne naloge in izzive ter jih po svojih zmožnostih realizirali sami.  

 

Po povratku v šolo je vadba zaradi še vedno veljavnih ukrepov (vadba v »mehurčkih«, čim manjše 

prehajanje učiteljev med razredi) do konca šolskega leta potekala na daljavo.  

 

Zastavljeni cilji in vsebine, ki so bili pri košarki, so bili realizirani. 

 

Realizirani cilji: 

− izpopolnili so košarkarsko znanje; 
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− izpopolnili so osnovne elemente košarke; 

− spodbujali smo »fair play« in medsebojno pomoč; 

− spodbujali smo sodelovanje.  

 

Nerealizirani cilji: 

− izpopolnili so tehniko in taktiko košarke do stopnje, ki omogoča sproščeno igro. 

 

Predelane vsebine: 

− vadba in igra košarke (delno),  

− tehnični elementi košarke (vodenje, menjave, dvokorak, met …),  

− taktični elementi košarke (odkrivanje, vtekanje, »spacing« …), 

− igra. 

 

Nepredelane vsebine: 

− igra košarke (1 : 1, 2 : 2, 3 : 3, 4 : 4). 

 

ROLANJE 

 

Rolanje je bilo v LDN predvideno v mesecu aprilu, maju in juniju, glede na vremenske razmere. 

Prijavljenih učencev v dejavnost je bilo 9. Zaradi epidemije COVID-19 in potekanja razširjenega 

programa na daljavo rolanja ni bilo mogoče izvesti, kot je bilo zastavljeno. Zato je tečaj, kot vse 

ostalo, potekal na daljavo. Učenci so v spletno učilnico s strani učitelja ŠPO prejeli navodila s 

posnetki, pripravljenih s strani športnih pedagogov, ter jih po svojih zmožnostih realizirali sami. 

Poudarek je bil predvsem na doseganju temeljnih ciljev in standardov znanja, podajanju novih učnih 

vsebin – rolanja, igri, utrjevanju in izpopolnjevanju znanja, skrbi za varno rolanje, razvijanju 

koordinacije ter igrivih/zabavnih nalogah (različni gibalni izzivi in situacije), da bi z njimi učence še 

dodatno motivirali za rolanje.  

 

Realiziranih je bilo 38 od 38 ur, kar je 100 %.  

 

 

KOLESARJENJE IN ŠPORTNA REKREACIJA 

 

V dejavnost je bilo vključenih 6 učencev iz 9. razredov. Vadili smo ob lepem vremenu. Učenci so 

vadbo do zaprtja šol v oktobru 2020 (zaradi epidemije COVID-19) redno obiskovali. Vadba je 

potekala ločeno po »mehurčkih«. 

 

Načrtovanje in izvedba vadbe je bila usmerjena na varnost in aerobno vzdržljivost. 

 

Delo je do 22. oktobra 2020 potekalo po letni učni pripravi. Do takrat smo izvedli večino kolesarskih 

izletov, kasneje pa je projekt (zaradi epidemije COVID-19) potekal na daljavo. Učenci so v začetku 

tedna v spletno učilnico prejeli predloge, ideje, gibalne naloge in izzive ter jih po svojih zmožnostih 

realizirali sami. Kadar je bilo vreme primerno, so učenci imeli kolesarjenje, drugače pa vsebine 

športne rekreacije po letni pripravi. 

 

Po povratku v šolo je vadba zaradi še vedno veljavnih ukrepov (vadba v »mehurčkih«, čim manjše 

prehajanje učiteljev med razredi) do konca šolskega leta potekala na daljavo. Skupno je bilo tako 

realiziranih 76 od 76 načrtovanih ur (100 %). Kljub temu da je bila realizacija opravljena že do 

februarja (zaradi dolžine trajanj kolesarskih izletov), so učenci v spletne učilnice dobivali navodila 

za delo do konca šolskega leta in jih izvajali po želji. 
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Poudarek je bil ves čas predvsem na doseganju temeljnih ciljev, igri, utrjevanju in izpopolnjevanju 

znanja, na zdravem življenjskem slogu, skrbi za zdravje in dobro počutje, splošni kondicijski pripravi, 

razvijanju domišljije, gibalnih in funkcionalnih sposobnostih (gibljivost, ravnotežje, moč, 

koordinacija, vzdržljivost) ter igrivih/zabavnih nalogah (različni gibalni izzivi in situacije), da bi z 

njimi učence še dodatno motivirali za gibanje. Dane naloge so bile bogate, zanimive in uporabne tudi 

pri izvajanju pouka v šoli. 

 

SKIRO IN ŠPORTNA REKREACIJA 

 

V dejavnost je bilo vključenih 28 učencev iz 3. in 4. razredov. Vožnjo s skirojem smo imeli ob lepem 

vremenu, ob slabem pa ostale aktivnosti v telovadnici. Učenci so vadbo do zaprtja šol v oktobru 2020 

(zaradi epidemije COVID-19) redno obiskovali. Vadba je potekala ločeno po »mehurčkih«. 

 

Načrtovanje in izvedba vadbe je bila usmerjena na varnost in spretnosti za vožnjo s skiroji. 

 

Delo je do 22. oktobra 2020 potekalo po letni učni pripravi. Do takrat smo izvedli večino kolesarskih 

izletov, kasneje pa je projekt (zaradi epidemije COVID-19) potekal na daljavo. Učenci so v začetku 

tedna v spletno učilnico prejeli predloge, ideje, gibalne naloge in izzive ter jih po svojih zmožnostih 

realizirali sami. Kadar je bilo vreme primerno, so učenci imeli vsebine skiroja, drugače pa vsebine 

športne rekreacije po letni pripravi. 

 

Po povratku v šolo je vadba zaradi še vedno veljavnih ukrepov (vadba v »mehurčkih«, čim manjše 

prehajanje učiteljev med razredi) do konca šolskega leta potekala na daljavo. Skupno je bilo tako 

realiziranih 72 od 76 načrtovanih ur (95 %).  

 

ZIMSKI ŠPORTI IN DEJAVNOSTI 

 

Zimski športi in dejavnosti so se začeli po razglasitvi epidemije in so bili v celoti izvedeni na daljavo. 

Število učencev za tovrstne dejavnosti se je v prejšnjih letih povečalo s prihodom zime, kar pa je bilo 

v tem šolskem letu zaradi dela na daljavo onemogočeno. 

 

Učenci so v začetku tedna v spletno učilnico prejeli predloge, ideje, gibalne naloge in izzive ter jih 

po svojih zmožnostih realizirali sami.  

 

Skupno je bilo realiziranih 38 od 38 načrtovanih ur (100 %). 

 

Cilji, ki smo jim sledili, so bili delno doseženi, saj je v celoti dejavnost potekala na daljavo: 

− učenci so se seznanili z zimskimi športi; 

− ozaveščali smo pomen gibanja znotraj zimskih športov in na splošno za dobro počutje in 

kakovostno življenje; 

− spoznavali in se aktivno vključevali v zimsko-športne aktivnosti; 

− seznanili se s pravili na smučišču in drsališču; 

− pridobivali znanje o preventivnem ravnanju v skrbi za varnost in zdravje (kako preprečevati 

nezgode in poškodbe); 

− oblikovali pozitiven odnos do gibanja in kondicijske priprave za varno ukvarjanje z zimskimi 

športi. 

 

 

OSNOVE ŠPORTNE IN RITMIČNE GIMNASTIKE 

  

V dejavnost je bilo vključenih 29 učencev in učenk iz 1. b, 1. c in 1. d-razreda (z učiteljico športa 

Marjetko Klep so vadili ob četrtkih, od 13.55 do 14.40), 8 učenk iz 2. razreda (katere so ob sredah 
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med 14.00 in 14.45 vadile z učiteljico športa Andrejo Kolander), 21 učencev iz 3. razreda (kateri so 

ob torkih, od 13.55 do 14.40, vadili z učiteljem športa Gregorjem Adorjanom) ter 16 učenk iz 4. b, 4. 

c, 4. d, 5. b in 5. c-razreda (vadile so z učiteljico športa Marjetko Klep ob četrtkih med 14. 45 in 15. 

30). Dejavnost se je izvajala v šolski veliki in mali telovadnici. Učenci in učenke so jo, do zaprtja šol 

v oktobru 2020 zaradi epidemije COVID-19, redno obiskovali. Spoznavali so lažje in nekatere težje 

akrobatske elemente, gimnastične prvine na orodju (gred, skrinja, mala prožna ponjava) ter nekatere 

pripomočke in elemente ritmične gimnastike (s kolebnico in obroči). 

 

Načrtovanje in izvedba vadbe je bila zaradi velikega števila vadečih z različnimi gibalnimi 

sposobnostmi in zmožnostmi usmerjena na varnost, prilagodljivost, iznajdljivost, individualno delo 

in delo po skupinah. Z aktivnostmi, ki smo jih izvajali pri urah, so se zmožnosti in sposobnosti 

učencev razvijale in poglabljale.  

 

Delo je do 22. oktobra 2020 potekalo po letnem učnem načrtu, kasneje pa je projekt zaradi epidemije 

COVID-19 in pouka na daljavo prav tako potekal na daljavo. Učenci so v začetku tedna s strani 

učiteljev ŠPO v spletno učilnico prejemali predloge, ideje, gibalne naloge in izzive ter jih po svojih 

zmožnostih realizirali sami. Prav tako je bila učiteljica ŠPO redno prisotna na video srečanjih z 

razrednimi učiteljicami. Poskrbela je za daljše gibalne odmore in učence spodbujala k 

vsakodnevnemu gibanju na svežem zraku.   

 

Po povratku v šolo je projekt zaradi še vedno veljavnih ukrepov (vadba v »mehurčkih«, čim manjše 

prehajanje učiteljev med razredi) do konca šolskega leta potekal na daljavo, prek spletne učilnice. 

Učiteljica ŠPO je z učenci 1. VIO ohranjala stik ter izvajala vadbo v živo v sklopu drugega projekta 

(DuŠPO) in z učenkami 2. VIO v sklopu ŠPO in NIP-ŠPO ter vpeljevala tudi vsebine gimnastike. 

Skupno je bilo tako realiziranih vseh 38 ur (100 %). 

 

Poudarek je bil ves čas predvsem na doseganju temeljnih ciljev in standardov znanja, igri, utrjevanju 

in izpopolnjevanju znanja, na zdravem življenjskem slogu, skrbi za zdravje in dobro počutje, splošni 

kondicijski pripravi, razvijanju domišljije, gibalnih in funkcionalnih sposobnostih (gibljivost, 

ravnotežje, moč, koordinacija, vzdržljivost) ter igrivih/zabavnih nalogah (različni gibalni izzivi in 

situacije), da bi z njimi učence še dodatno motivirala za gibanje. Dane naloge so bile bogate, zanimive 

in uporabne tudi pri izvajanju pouka v šoli. 

 

Ob iskanju idej je bila potrebna izvirnost, prilagajanje starostni skupini in danim pogojem za delo. 

Ves čas je bila v ospredju tudi varnost. 

 

Zaradi pouka na daljavo so ostale nekatere vsebine nepredelane, in sicer: 

− osnovni elementi orodne gimnastike (skoki čez kozo; vese, vzmiki, premahi na dvovišinski 

bradlji; zibi, hoje po bradlji); 

− osnovni elementi ritmične gimnastike s trakom, kiji in žogo; 

− sestave s trakom, kiji in žogo in 

− človeške piramide. 

 

IGRE OD A DO Ž 

 

V dejavnost je bilo vključenih 20 učencev in učenk 1. b, 1. c in 1. d-razreda. Z učiteljico športa 

Marjetko Klep so učenci vadili ob ponedeljkih od 7.30 do 8.15. V dejavnost je bilo vključenih še 14 

tretješolcev, s katerimi je ob torkih od 14.45 do 15.30 vadil učitelj športa Gregor Adorjan. Dejavnost 

se je izvajala v šolski veliki telovadnici. V večini so jo učenci in učenke, do zaprtja šol v oktobru 

2020 zaradi epidemije COVID-19, redno obiskovali. Spoznavali so lažje in nekatere težje gibalne 

igre ter nekatere pripomočke – kolebnico in obroče.  
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Načrtovanje in izvedba vadbe je bila zaradi velikega števila vadečih z različnimi gibalnimi 

sposobnostmi in zmožnostmi usmerjena na varnost, prilagodljivost, iznajdljivost, individualno delo 

ter delo po skupinah. Z aktivnostmi, ki smo jih izvajali pri urah, so se zmožnosti in sposobnosti 

učencev razvijale in poglabljale.  

  

Delo je do 22. oktobra 2020 potekalo po letnem učnem načrtu, kasneje pa je projekt zaradi epidemije 

COVID-19 in pouka na daljavo prav tako potekal na daljavo. Učenci so v začetku tedna s strani 

učiteljev ŠPO v spletno učilnico prejemali predloge, ideje, gibalne naloge in izzive ter jih po svojih 

zmožnostih realizirali sami. Učiteljica ŠPO je redno prisotna tudi na video srečanjih z razrednimi 

učiteljicami. Poskrbela je za daljše gibalne odmore in učence spodbujala k vsakodnevnemu gibanju 

na svežem zraku.   

  

Po povratku v šolo je projekt zaradi še vedno veljavnih ukrepov (vadba v »mehurčkih«, čim manjše 

prehajanje učiteljev med razredi) do konca šolskega leta potekal na daljavo, prek spletne učilnice. 

Učiteljica ŠPO je z učenci prvega VIO ohranjala stik ter izvajala vadbo v živo v sklopu drugega 

projekta (DuŠPO). Vpeljevala je tudi načrtovane vsebine iger od A do Ž. Skupno je bilo tako 

realiziranih 34 od 35 načrtovanih ur (97 %). 

  

Poudarek je bil ves čas predvsem na doseganju temeljnih ciljev in standardov znanja, igri, utrjevanju 

in izpopolnjevanju znanja, na zdravem življenjskem slogu, skrbi za zdravje in dobro počutje, splošni 

kondicijski pripravi, razvijanju domišljije, gibalnih in funkcionalnih sposobnostih (gibljivost, 

ravnotežje, moč, koordinacija, vzdržljivost) ter igrivih/zabavnih nalogah (različni gibalni izzivi in 

situacije), da bi z njimi učence še dodatno motivirala za gibanje. Dane naloge so bile bogate, zanimive 

in uporabne tudi pri izvajanju pouka v šoli. 

  

Ob iskanju idej je bila potrebna izvirnost, prilagajanje starostni skupini in danim pogojem za delo. 

Ves čas je bila v ospredju tudi varnost. 

  

Zaradi pouka na daljavo so ostale nekatere vsebine nepredelane, in sicer: 

− MISELNE GIBALNE IGRE (spomin, štiri v vrsto, pantomima, gordijski vozel, orientacija v 

prostoru z glasovnim usmerjanjem, kaj smo spremenili, konjiček, kdo te jaha …); 

− RAJALNE IGRE IN OTROŠKI PLESI (bela, bela lilija, bila je huda mravljica, biba leze  …); 

− nekatere IGRE Z ŽOGO (med dvema ognjema, 5 podaj, ropanje gnezda, lovec in zajci, 

nogomet, košarka, rokomet, odbojka); 

− RAVNOTEŽNE IGRE (človeške piramide, otroška acro-joga, petelinji boj). 

 

IGRE NEKOČ IN DANES 

 
Igre nekoč in danes so potekale vsak četrtek od 13.00 do 13.45. Vključenih je bilo 18 učencev. 

Dejavnost so obiskovali učenci od prvega do tretjega razreda. Učenci so dejavnost redno obiskovali. 

Dejavnost smo v začetku šolskega leta izvajali na šolskem igrišču ali v šolski telovadnici.   

Učenci so tako spoznali različne igre skozi gibanje, ki so se jih nekoč igrali (gnilo jajce, zemljo krast, 

ristanc, slepe miši, preskakovanje gumitvista, škarjice brusit, skrivalnice, skakanje v vrečah …), ter 

igre, ki se jih igrajo danes in jih med seboj primerjali. Za vsako igro so se naučili pravila in potek 

igre.  

Sledili smo ciljem, ki sem jih v začetku šolskega leta zapisala v letni pripravi. Nekatere cilje sem 

morala pri izvajanju sproti prilagajati priporočilom NIJZ. 

Učenci so: 

− spoznavali, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno, 

− se igrali igre dedkov in babic, 
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− se sprostili ob igrah nekoč in danes, 

− primerjali takratno življenje z današnjim, 

− se učili dela v skupini in razvijanje strpnosti, 

− razvijali sposobnost komunikacije in socialnih kontaktov, 

− razvijali samostojnost in odgovornost, 

− razvijali mišljenje, domišljijo in kreativno mišljenje, 

− razvijali gibalne sposobnosti, spretnosti in znanja. 

 

Delo je do 23. 10. 2020 potekalo po letnem delovnem načrtu v šoli z upoštevanjem priporočil NIJZ. 

Kasneje, od 9. 11. 2020 do 25. 1. 2021, pa se je projekt zaradi epidemije COVID-19 in šolanja na 

daljavo prav tako izvajal na daljavo. Po povratku v šolo (od 26. 1. 2021) je projekt zaradi še vedno 

veljavnih ukrepov (izvajanje skupin v mehurčkih) do konca šolskega leta potekal na daljavo – prek 

spletne učilnice. Učenci so v spletni učilnici prejemali tedenske gibalne naloge in jih po svojih 

sposobnostih izvajali. Učenci so spletno učilnico manj obiskovali. Nekaj učencev mi je poslalo 

fotografije o opravljenih gibalnih sposobnostih in izdelanih igrah. 

Igre nekoč in danes so bile v tem šolskem letu na drugačen način realizirane. Od planiranih 38 ur je 

bilo realiziranih 37 ur, kar je 97,4 %. Vse je bilo prilagojeno in izvedeno glede na trenutno situacijo 

COVID-19. Nekatere načrtovane vsebine so zaradi dela na daljavo in izvajanja skupin v mehurčkih 

v šoli ostale nepredelane (igre z žogo in rajalne igre). 

K dejavnosti so bili vključeni učenci z različnimi zmožnostmi in sposobnostmi. Z aktivnostmi, ki smo 

jih izvajali pri urah v šoli in pri pouku na daljavo, so se te njihove zmožnost in sposobnosti razvijale 

in poglabljale. 

 

SKUPINSKI MODERNI IN OTROŠKI PLESI 

 

Skupinski moderni in otroški plesi so potekali vsak torek od 13.00 do 13.45 za prve razrede in od 

13.50 do 14.35 za druge razrede. Iz prvega razreda je bilo vključenih 28 učencev in 12 učencev iz 

drugega razreda. Zaradi številčnosti in lažjega izvajanja dejavnosti v skladu z upoštevanjem vseh 

navodil iz MIZŠ in priporočil NIJZ so bili učenci prvih razredov razdeljeni v dve skupini, ki sta se 

menjavali na 14 dni. Od planiranih 57 ur je realiziranih 55 ur, torej je realizacija 96 %. Zaradi 

specifike letošnjega šolskega leta (preventivnih ukrepov za zajezitev COVID-19) nismo mogli 

realizirati planiranih ur, ki so bile namenjene za nastope, zato sem te ure prilagodila učenju novih 

plesov. Prav tako je bil del ur realiziran na daljavo.  

Pri dejavnosti so učenci spoznali preproste otroške plese in se naučili preproste skupinske 

koreografije z glasbeno podlago modernih zvrsti glasbe (disco house, show dance, hip hop, latino). 

Koreografijo sem učila s pomočjo ponavljanja, v vsako koreografijo pa sem tudi vključila predloge 

učencev.   

  

 Cilji, ki so bili realizirani, so:  

  

− učenci spoznajo preproste otroške plese in preproste skupinske koreografije z glasbeno 

podlago modernih zvrsti glasbe;  

− ob sestavljanju lastnih plesnih koreografij izboljšujejo svojo domišljijo in plesno znanje;  

− razvijajo koordinacijo gibanja ob učenju otroških in skupinskih modernih plesov;  

− ob učenju plesa izboljšujejo koncentracijo in miselno zmogljivost ter ob sproščanju 

znižujejo stres;  

− razvijajo občutek za ritem;  

− razvijajo občutek za obvladovanje svojega telesa v različnih položajih, izboljšujejo svoje 

ravnotežje in gibljivost telesa;  
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− obvladujejo gibanje na mestu in v različne smeri;  

− se navajajo na sodelovanje.   

 

ZDRAVO KUHAM 
 

SKLO: HRANA IN PREHRANJEVANJE 

Razred: 2. b in 2. c 

Ure kuhanja z učenci 2. b in 2. c-razreda smo izvajali v šolski gospodinjski učilnici. To je potekalo 

vse do 23. 10. 2020. Od 9. 11. 2020 do 26. 1. 2021 je potekal pouk na daljavo, zaradi epidemije 

Covid-19. V tem času so se ure RaP, Zdravo kuham, izvajale na daljavo. Učencem sem predloge za 

zdravo prehrano nalagala v spletno učilnico, ki so jo pridno obiskovali. Pošiljali so mi fotografije o 

svoji pripravi hrane, po teamsu smo se pogovarjali o zdravih obrokih. Po prihodu v šolo, po 26. 1. 

2021, sem ure izvajala ločeno za 2. b in 2. c-razred, tako so učenci lahko ostali v varnih »mehurčkih«, 

ure smo izvajali v matičnih učilnicah. Od vpisanih 26 učencev so vsi redno obiskovali ure in na njih 

aktivno sodelovali. Delo na daljavo je potekalo tudi od 6. 4. 2021 do 9. 4. 2021. Nato smo se po 

prihodu v šolo zopet srečevali v živo, v »mehurčkih« in v matičnih učilnicah. Pripravljali smo 

enostavne obroke hrane, ozaveščali merila zdrave in uravnotežene prehrane, upoštevali smo varnost 

pri delu in pomen higiene v kuhinji. Srečevali smo se vsako sredo od 13.15 do 14.45. Od načrtovanih 

38 ur smo jih realizirali 38. Vsebine, ki smo jih realizirali: 

− učenci so spoznali pravilno tehniko in pomen umivanja rok; 

− pri delu znajo ločiti čisti del kuhinje, kjer mešamo in režemo že oprano hrano, in manj 

čisti, kjer peremo zelenjavo in umivamo posodo; 

− spoznali so že nekatere kuhinjske pripomočke (strgalnik, desko za rezanje, mešalnik, 

kuhalnice, lupilnik, sekljalnik …); 

− pripravljali so sadne in zelenjavne napitke, jih okušali, spoznavali nove okuse sadja in 

zelenjave; 

− sami so si pripravili sadni jogurt in uzavestili pomen priprave mlečnih napitkov brez 

sladkorja; 

− pripravljali so razne sadne in zelenjavne krožnike; 

− spoznali so okus in pomen semen za zdravje (sezam, bučna semena …); 

− zamesili so testo iz zrnate moke; 

− pekli so palačinke iz koruzne moke in spoznali pomen zrnatih mok za svoje telo; 

− spoznali so naravna sladila: med, stevia, ki nadomestijo sladkor; 

− pripravljali so pogrinjke in sledili smernicam kulturnega prehranjevanja; 

− sestavljali so zdrav in uravnotežen jedilnik, ki smo ga nato posredovali vodji šolske 

prehrane. 
                          

KOŠARKA ZA DEKLETA 

 

V RAP košarka za dekleta od 7. do 9. razreda je bilo na začetku šolskega leta 2020/21 vključenih 

skupno 18 deklet:   

− iz 9. razredov 8 deklet,  

− iz 8. razredov 10 deklet. 

Namen dejavnosti je bil širiti veselje za to športno panogo med dekleti na naši šoli in jih prijaviti na 

občinsko tekmovanje, kjer so v lanskem šolskem letu dosegale lepe rezultate in osvajale medalje. 

Razvoj dogodkov pa nam ni šel na roko. ''Corona scenarij'', zaradi katerega nismo smeli združevati 

učencev in učenk različnih razredov, nam je popolnoma porušil način dela. Da bi lahko prišli vsi na 

vrsto, smo združevali učenke z učenci, in sicer ob ponedeljkih od 13.55 do 14.40 6. razrede in od 

14.45 do 15.30 učenke in učence 7. razredov (to je bil termin interesne dejavnosti košarka) ter ob 
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sredah od 13.55 do 14.40 učenke in učence 8. razredov in od 14.45 do 15.30 učenke in učence 9. 

razredov. Tako smo prišli do številk od 4 do 8 učencev in učenk, ki so dajali občutek, da gre za 

kolektivno športno panogo. Pred urami je potekalo razkuževanje žog in rok, po dejavnostih pa 

razkuževanje slačilnic. Nekaj časa se je izgubljalo tudi ob menjavi skupin: preoblačenje – 

razkuževanje – vstop nove skupine … 

Način dela je bil vadba individualne tehnike, saj igra ni bila dovoljena. 

Moram dejati, da je sama atmosfera bila zelo nenavadna. Učenke in učenci so si želeli pri dejavnosti 

aktivnosti, hkrati pa sta bila prisotna nenehen strah in negotovost. Manjkalo je tudi kar nekaj igralk – 

zdaj ene, zdaj druge.  

V normalnih okoliščinah je druženje in igra tisto, zaradi česar so učenke rade obiskovale to dejavnost, 

v tem času pa sem jih le težko zbral vse skupaj – tudi iz posameznih razredov, saj je vedno nekdo 

manjkal – iz opravičljivih razlogov. 

V »normalnem« času (leto pred tem) se je obisk pred tekmovanji in v času tekmovanj po navadi 

povečal, sedaj ni bilo tekmovanj in posledično je obisk bil manjši. Vadba v šolski dvorani je potekala 

do 14. 10. 2020, nato smo šli v karanteno. V času karantene je dejavnost potekala na daljavo, ob 

povratku v šolo pa smo v teh dejavnostih (izbirni predmeti, interesne dejavnosti in Rap) ohranili delo 

na daljavo. 

Dejavnost lahko označim kot neproduktivno. Že v začetku, ko smo lahko bili v šoli, so bile ure na 

neki način »nenaravne«. Bistvo takšne dejavnosti je, kot sem že povedal, druženje in igra, ki jih 

oplemenitijo tekmovanja, tukaj pa ni bilo skoraj ničesar od naštetega. 

Temu primerno smo izgubili  fizični stik z učenci in učenkami, posledično pa je padla tudi motivacija 

za delo. Pri delu na daljavo sem učenkam nalagal posamezne naloge, odziv je bil blago rečeno medel. 

Že pri rednih urah smo imeli probleme, tukaj pa ni bilo kaj drugače. 

Da zaključim: letošnje delo pri RAP košarka za dekleta je bilo situaciji primerno nenavadno in zelo, 

zelo okrnjeno. Kot sem dejal – vse bistvo te dejavnosti je manjkalo in posledično se je dogajanje v 

popolnosti razvodenelo. 

V naslednjem šolskem letu upam na izboljšanje epidemioloških razmer in koliko toliko bolj normalno 

izvajanje. V nasprotnem primeru (brez mešanih skupin, brez igre in brez tekmovanj) bo vsa stvar 

zelo, zelo otežena.  

Ali bomo dosegli zastavljene cilje? Želim poudariti, da smo v preteklih dveh letih veliko storili za 

popularizacijo ženske košarke na šoli in začeli dosegati tudi lepe uvrstitve na tekmovanjih. V kolikor 

se bo trend epidemioloških razmer in ravnanj v skladu s temi priporočili nadaljeval, pa je samo delo 

zelo otežkočeno in cilji ne bodo doseženi. Procentualno bi dejal: 10–15 % zastavljenega je moč doseči 

v takšnih okoliščinah. 

 

ŠOLSKI URBANI VRT 

 

Pri dejavnosti je bilo devet učencev iz 2., 3. in 4. razreda, 3 deklice in 5 dečkov. Ura dejavnosti se je 

izvajala v petek, osmo šolsko uro. Realizacija ur  je 97 %. 

Pouk se je izvajal skozi vse šolsko leto. Zaradi ohranjanja mehurčka in navodil za preprečevanje 

nalezljive bolezni Covid se je pouk preselil v spletno učilnico. 

Učenci so pri pouku v šoli sodelovali in se veselili predvsem vrtnarjenja in skrbi za živali, ki jih 

gojimo in zanje skrbimo v šoli. Pri dejavnosti sem utrjevala in nadgrajevala vse zastavljene 

naravoslovne pojme in aktivnosti, le-te pa povezala z gibanjem na prostem. 

Pouk na daljavo pa je prinesel spremembe. Iz učilnice v šoli smo se preselili v spletne učilnice. Kljub 

pozivanju in trudu, ki sem ga vložila v spletne učilnice, se mlajši učenci učilnic niso posluževali. 
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Učilnice so bile zanimive le za učenca iz 4. razreda. Zaradi hitrega odhoda iz OPB ali pa sploh 

takojšnjega odhoda domov po pouku sem bila primorana pouk izvajati še naprej v spletnih učilnicah. 

Kljub temu pa smo uspeli tudi ohraniti mehurček in izvesti ure v šoli. 

Namen predmeta je bil, da učenci spoznajo delovanje živega sveta na določenih organizacijskih 

ravneh: organ, organizem, populacija, ekosistem, pri učencih doseči razumevanje principov delovanja 

živega, poznavanja zgradbe in delovanja živih sistemov. Težnja se je polagala na ohranjanje 

biodiverzitete. Pri učencih sem razvijala analitičen in spoznaven proces mišljenja, vzbujala interes za 

naravoslovje in odgovorno ravnanje v naravi. Ta splošen namen dejavnosti je bil dosežen. Manj pa 

so učenci spoznavali določene in celo manj poznane poklice (pomoč pri poklicni orientiranosti), temu 

je bila posvečena zgolj ena ura, ko je pouk potekal še v šoli. 

Zaradi pouka na daljavo nisem mogla izpeljati določenih dejavnosti. Manjkalo je terenskega dela, 

terenskih pohodov, terenskih vaj, hranjenja živali, določevanja, postavitev krmilnic in hranišč, 

opazovanj, vrtnarjenje, vzdrževanja lončnic, gibanja v naravi … Učenci so dobili napotke v spletno 

učilnico, kjer so bili manj odzivni. Kljub temu pa so presenetili s svojimi izdelki in mi jih poslali v 

pregled ali pa ustno opisali svoje dejavnosti. 

Delo sem prilagajala zahtevam in kljub drugačnemu letu ocenjujem, da so učenci dosegli, morda 

nekateri delno dosegli, osnovne zastavljene cilje. 

 

POROČILO – RaP DOBROVCE 

 

Plesne igrarije 

  

Plesne igrarije so se od začetka izvajale vsako sredo od 7.30 do 8.15. Od 26. 2. 2021 pa vsak petek 

od 7.30 do 8.15. Vaje je redno obiskovalo 13 učenk. Iz 3. a 1 učenka, iz 4. a 8 učenk in iz 5. a-razreda 

4 učenke. Od septembra do konca junija smo izvedli 37 ur od 38 načrtovanih, torej smo izvedli 97,4 % 

planiranih ur. Od septembra do 23. 10. 2020 smo gibanje izvajali v razredih na podružnični šoli 

Dobrovce (vsak razred v svojem razredu), od 9. 11. 2020 do 22. 2. 2021, ko je potekal pouk na 

daljavo, pa so učenci dejavnosti izvajali doma, kjer so navodila za izvedbo dobili prek spletnih 

učilnic. Občasno smo se dobili tudi na teamsu in skupaj zaplesali ali zaigrali kakšno gibalno igro. Od 

22. 2. 2021 pa so se ure izvajale spet v razredih. Ker so RaP obiskovale učenke iz različnih razredov, 

sem izvedbo izvajala ločeno, z učenkami iz 4. razreda v njihovem razredu, z učenkami iz 5. razreda 

v njihovem, z učenko iz 3. razreda pa v njenem razredu. 

Cilji, ki sem si jih zadala, so bili v celoti realizirani. Učenci so si pri urah skozi igro in ples oblikovali 

pozitiven odnos do gibanja ter razvijali s tem povezana pozitivna stališča, navade in ravnanja. Med 

plesom so si razvijali tudi občutek za ritem, estetsko gibanje in pozitivne medsebojne odnose ter 

spoznali načine sproščanja. Preizkusili so se tudi v različnih zvrsteh plesa: cha cha cha, rock n roll, 

hip hop … Z veseljem so sodelovali v različnih igrah in razgibavanjih ob spremljavi glasbe. Letos 

svojega pridobljenega plesnega znanja nismo mogli predstaviti ožji in širši javnosti in zato se nismo 

navajali na javna nastopanja. Pri oblikovanju plesnih točk in izbiri glasbe so učenci sodelovali z 

idejami. Svoje nastope smo si tudi ogledali in se o dobrih in slabih stvareh pogovorili. Skupaj 

ugotavljamo, da je gibanje bistveno za dobro počutje in kakovostno življenje.  

Predlagam, da se v taki obliki RaP nadaljuje tudi naslednje šolsko leto. 

 

Pohodništvo 

 

Ure pohodništva so potekale ob četrtkih med 13.30 in 14.15. Redno jih je obiskovalo 17 učencev in 

učenk od 2. do 5. razreda.  

Realizirane so bile vse načrtovane ure –19 ur (100 %).  
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Učenci izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in 

varnega okolja, sprostitve in počitka, oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, zdravega prehranjevanja 

ter razvijajo pozitivne navade in načine ravnanja. 

Pri urah realiziramo naslednje cilje: učenci pozitivno doživljajo šport in zadovoljstvo ob gibanju – 

hoji in premagovanju naporov, razumejo koristnost rednega gibanja in kakovostnega preživljanja 

prostega časa. Ob hoji po okoliških poteh oblikujejo pristen, spoštljiv in kulturen odnos do narave. 

Učenci opazujejo značilnosti okolice, spremembe v naravi, vpliv človeka na spreminjanje okolja in 

skrbi za čisto okolje. Zato pogosto očistimo tudi kakšno pot. Med hojo oblikujejo pozitivne vedenjske 

vzorce, razvijajo strpnost in si medsebojno pomagajo. Prav zato je dobro, da so vključeni učenci 

različnih starosti. Razvijamo tudi zdravo tekmovalnost in športno obnašanje. Učenci pridobivajo 

osnovno pohodniško znanje, zato so vedno primerno obuti in oblečeni. S seboj imajo plastenko vode, 

pogosto tudi jabolko. 

Pri hoji upoštevajo varnost v prometu, imajo oblečene odsevne brezrokavnike ali rumene rutice. 

Razvijajo sposobnost hoditi dalj časa s primernim tempom. Med hojo vključujemo različne igre. 

Vsakokratno pot predhodno načrtujem z učenci, tako da lahko tudi oni vplivajo in izberejo pot, ki jo 

bomo prehodili. Učenci si z rednim gibanjem, tudi s pohodi v bližnjo okolico, privzgajajo navade, ki 

jih bodo spremljale tudi naprej v življenju.  

V času dela na daljavo sem učence spodbujala k vsakodnevni športni aktivnosti in hoji, ki jo lahko 

vsak dan vključijo v skrb za zdravje z vso družino. Po vrnitvi v šolo pa sem izvajala ure pohodništva 

v mehurčku z učenci 2. a, z ostalimi pa le kot spodbujanje k lastni gibalni aktivnosti v prostem času. 

Učenci so izvajali pohode po priporočilih mentorice. Navodila za izvajanje so bila v spletnih 

učilnicah, v šoli pa kratki pogovori v oddelku in spremljanje njihove aktivnosti. Dokaze o prehojenih 

poteh so učenci dokazovali s fotografijami ali krajšimi poročili. 

 

SLOfit 

 

V času izjemnih razmer zaradi povečanega tveganja za okužbo s COVID-19, ko je pouk potekal na 

daljavo, je Fakulteta za šport (FŠ) pripravila različne nasvete za ohranjanje zdravja populacije pod 

sloganom #Z gibanjem nad Korono. Splošni nasveti so bili dostopni na spletni strani FŠ – SLOfit in 

NIJZ, posebej pa so strokovnjaki skupaj s partnerji (Ministrstvo za obrambo in OKS-ZŠZ) pripravili 

tudi SLOfit-nasvete in FB-prispevke z videoposnetki in gradivom za tiste, ki delajo od doma, z 

namenom, da med delom izvajajo strokovno načrtovan gibalni odmor. 

Zaradi lani razglašene epidemije smo meritev za SLOfit-športnovzgojni karton v letošnjem šolskem 

letu izvedli dvakrat, in sicer v mesecu septembru 2020 za lansko šolsko leto in ob koncu meseca 

aprila 2021 za letošnje šolsko leto. Učenci 9. razreda, ki so končali šolanje, so osebne kartone prejeli 

na svečani podelitvi, skupaj s spričevalom. Koordinatorica projekta SLOfit v šolskem letu 2020/21 

je bila učiteljica ŠPO Andreja Kolander. 

 

PROSLAVE IN PRIREDITVE 

 
DAN SPOMINA NA MRTVE 

 

23. 10. 2021 smo se spomnili žrtev druge svetovne vojne. Spomin smo letošnje leto obeležili nekoliko 

drugače. Skupaj z učenci smo pripravili radijsko oddajo v spomin padlim borcem druge svetovne 

vojne. Ob priporočilih NIJZ so se posamezni razredi s časovnim zamikom poklonili v spomin padlim 

žrtvam tudi ob spomeniku pred šolo. Spomin so obeležili z recitacijami in pesmimi ter poslikanimi 

kamenčki. 

Prav tako smo se padlim borcem poklonili pred spomenikom pri Podružnici Dobrovce. Tokrat smo 

se z učenci zaradi upoštevanja priporočil NIJZ udeležili komemoracije ločeno po razredih. Učenci so 

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-telesne-dejavnosti-novi-koronavirus-sars-cov-2
http://www.slofit.org/slofit-nasvet
https://www.facebook.com/slofit.org/
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kljub temu pripravili kulturni program z nekaj izbranimi recitacijami in pesmimi, ki so jih predstavili 

pred svojimi sošolci. Letos so padlim borcem izkazali spoštovanje s poslikanimi kamenčki. Učenci 

so poiskali ustrezne kamenčke, jih primerno poslikali ter postavili na spomenik, namesto svečk.   

 

MIKLAVŽEVANJE 

 

Kluturna prireditev zaradi pandemije Covid-19 ni bila realizirana. 
 

DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
 

Zaradi pandemije Covid-19 smo z učenci vnaprej posneli prireditev ob 30-letnici samostojnosti in 

enotnosti Slovenije ter jo predvajali  24. 12. 2020 na spletni strani OŠ Miklavž na Dravskem polju in 

Občine Miklavž na Dravskem polju. Po uvodni himni so z deklamacijami, petjem in igranjem na 

flavto, povezovanjem programa in razmišljanjem o dnevu samostojnosti in enotnosti sodelovali 

učenci: Nika Žnidarič, Jakob Kršljin Stojić, Zala Silič in Zala Sporiš. Ob koncu nam je gospa 

ravnateljica zaželela lepe praznike in veliko dobrega v prihajajočem letu 2021. 

 

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK  

 

Slovenski kulturni praznik smo obeležili s proslavo v petek, 5. 2. 2020, ki se je po predhodnem 

posnetku predvajala prek MS Teamsa. Z letošnjo proslavo so učenci z deklamacijami, petjem in 

igranjem na instrumente, poleg poznavanja sporočilnosti osrednjega slovenskega praznika, skozi 

deklamacije izrazili tudi mnenje, v kakšnem svetu želijo živeti. Kulturni program so izvedli učenci 

šole in k slovenski kulturi dodali svoj delček kulture in pokazali, kaj obvladajo in zmorejo.   

Kulturno dogajanje tega dne smo obogatili z online koncertom (prek Zooma) pesnika Ferija Lainščka  

in pevke Ditke. Tako smo se prepustili pesnikovim recitalom in nekaterim njegovim uglasbenim 

pesmim, ki jih je zapela Ditka. 

 

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU IN PRAZNIK DELA 

 

Praznika dan upora proti okupatorju in praznik dela smo obeležili z radijsko proslavo, ki se je začela 

s slovensko himno in nadaljevala z orisi, ki so učence spomnili na pomen upora proti okupatorju in 

hkrati prikazali boj delavcev za pravice. Radijsko proslavo so popestrile deklamacije in glasbeni 

vložki učencev. 

 

DAN DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA 

 

Ob koncu posebnega šolskega leta smo (za vsak slučaj) proslavo ob dnevu državnosti tudi posneli. K 

snemanju smo povabili učence iz vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobij in prav tako učence s 

podružnične šole. Ker so bile epidemiološke razmere ugodne, smo lahko v skladu z ukrepi NIJZ 

izvedli proslavo tudi v živo. Proslava je bila organizirana v dveh delih, najprej za učence od 5. do 8. 

razreda, nato še za učence od 1. do 4. razreda. Proslave se je udeležil tudi župan Občine Miklavž na 

Dravskem polju, mag. Egon Repnik, ki je z udeleženci delil misli o dogodkih izpred 30 let. Z 

literarnim in glasbenim programom smo želeli prikazati moč slovenske kulture in hkrati pogoje za 

obstoj slovenskega naroda. Ravnateljica je z udeleženci delila nekaj misli o domovini in učencem 

zaželela brezskrbne in varne počitnice.  

 

SODELOVALI SMO NA ŠTEVILNIH NATEČAJIH 
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RAZPISNIK 

NATEČAJA 

TEMA 

NATEČAJA 

VRSTA 

NATEČAJ

A  

ROK ZA 

ODDAJO 
SODELUJOČI 

PGD Miklavž Kipec gasilca likovni oktober 

2020 

1.−3. r. 

Center Janeza Levca 

Ljubljana 

Igraj se z mano likovni december 

2020 

1. a,  2. a,  OPBD1, 

OPB1B, OPB2C, OPB 

1.c 

Društvo za trajnostni 

razvoj – Sobivanje 

Varno v vrtec in 

šolo 

likovni 

 

oktober 

2020 

maj 2021 

2. a, 1. a, 1. d, OPBD1, 

OPB 1. c 

Natečaj Evropa v šoli 

(DPM Maribor) 
Če kruhek pade ti na 

tla, poberi in poljubi 

ga 

likovni in 

literarni 

januar 2021 vsi učenci 

Aquasystems Kapljica vode likovni april 2021 OPB1B, OPB2C, OPB 

1. c, OPB2B 
Bags and more natečaj Rišem za prijatelja likovni december 

2020 

OPB1B, OPB2C, OPB 

1. c, 4. d, OPB2B 
Medenka Radi imamo čebele likovni oktober 

2020 

OPB1B, OPB 1. c, 

OPBK1 

Uprava RS za zaščito in 

reševanje 

Naravne in druge 

nesreče 

likovni januar 2021 OPB1B, OPB 1. c 

Uprava RS za zaščito in 

reševanje 

Naravne in druge 

nesreče 

literarni februar 

2021 

od 6. do 9. r. 

Slovenska karitas Moja poteza literarni marec 2021 od 6. do 9. r. 

Pošta Slovenije in 

Universal Postal Union 

–  SPZ 

Najlepše pismo literarni marec 2021 9. r. 

Jskd 34. Roševi dnevi 

2021 

literarni marec 2021 Literarno srečanje 

naboljših mladih 

ustvarjalcev 8. in 9. r. 

Narodna galerija 

Ljubljana 

Moja igra likovni 15. 4. 2021 OPB 1. c 

Slovenski kongres Prijateljstvo likovni 15. 5. 2021 OPB 1. c 

Ekošola, Lidl Literarni natečaj – 

Zgodbe o zavrženi 

hrani  

 

literarni marec 9. r. 

UP IAM, Koper Literarni natečaj A 

(se) štekaš?!? 

literarni februar od 7. do 9. r. 

OŠ Kajetana Koviča 

Poljčane 
4. Kovičev 

literarni natečaj ''Z 

naravo živim'' 

 

literarni oktober 9. r. 

Osnovna šola Ane Gale 

Sevnica 
Literarni natečaj 

Anica 

 

literarni januar 9. r. 

Acron, d. o. o.; 

Office&More 
Literarni natečaj 

Pišem za prijatelja 

literarni februar od 6. do 9. r. 

Center Noordung Center Noordung 

– nagradna igra 

literarni april od 7. do 9. r. 
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Terme Snovik 
 

13. literarni 

natečaj Term 

Snovik 

 

literarni februar od 7. do 9. r. 

OŠ Vič skupaj z 

Združenjem veteranov 

90-91 mesta Ljubljane 

in bivših ljubljanskih 

občin 

13. literarni 

natečaj Moja 

rodna domovina – 

''Pod svobodnim 

soncem'' 

 

literarni marec 9. r. 

Banka Slovenije Likovni natečaj z 

maskoto Banke 

Slovenije 

likovni maj 4. c, 4. d 

Center za mlade 

Domžale 

Objem, dotik, 

poljub 

likovni junij 4. c, 4. d 

Ekošola  Mlekastično likovni maj OPB2B 

Rišem za prijatelja 

Olimpijski komite 

Slovenija 

Olimpijske igre 

Tokyo 

likovni maj OPB2B, OPB2C 

Office and more Rišem za prijatelja likovni februar 6., 7., 8., 9. r. 

Kiparska delavnica 

MIK Črnomelj 

Mednarodna 

kiparska kolonija 

likovni maj 8., 9. r. 

Medovite rastline Medovite rastline likovni maj 4., 5., 6. r. 

 

Opomba: literarna natečaja Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo in Naravne in druge 

nesreče sta podaljšana v naslednje šolsko leto. 

 

SODELOVANJE NA PRIREDITVAH V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 
DATUM VSEBINA ORGANIZATOR KRAJ 

IZVEDBE 

UČENCI 

1. 9. 2020 Nastop prvošolcem ob 

prvem šolskem dnevu 

in nastop Čarodeja 

Šola Športna 

dvorana 

 

7. 10. 2020 Sprejem v šolsko skupnost razredničarke 1. r.  Miklavž, 

Dobrovce 
1. a, b, c, d 
 

 

23. 10. 2020 Dan spomina na mrtve Janja Štrucl 

Dušanka Kopše 

Miklavž 

Dobrovce 

1. r.–9.r. 

1. r.–5. r. 

12. 5. 2021 Razstava Cvetje skozi 

šivankino uho 

 

PD Matej Bor Krajevna 

skupnost 

Dobrovce 

OPBD1, OPBD2, 

OPBD3, 

4. a 
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3 UDELEŽBE IN USPEHI NAŠIH UČENCEV NA TEKMOVANJIH 

V ŠOLSKEM LETU 2020/21 
 

 BRONASTO SREBRNO ZLATO DIAMANTNO PRIZNANJE ZA 

SODELOVANJE 

MATEMATIKA – 

VEGOVO 

PRIZNANJE 

71 5 / 1 / 

LOGIKA 37 / / / / 

FIZIKA – 

ŠTEFANOVO 

PRIZNANJE 

4 2 1 / / 

ASTRONOMIJA 2 / 1 / / 

SLOVENŠČINA – 

CANKARJEVO 

PRIZNANJE 

23 1 / / / 

ANGLEŠKI 

JEZIK – 8. 

RAZRED 

0 0 / / / 

ANGLEŠKI 

JEZIK – 9. 

RAZRED 

6 0 0 / 

NEMŠKI JEZIK – 

9. RAZRED 
1 / / / / 

BIOLOGIJA – 

PROTEUSOVO 

PRIZNANJE 

8 2 / / / 

KEMIJA – 

PREGLOVO 

PRIZNANJE 
3 / / / / 

ZGODOVINA 2 ODPOVEDANO 1 / / 

GEOGRAFIJA 6 / 1 / / 

ANGLEŠKA 

BRALNA 

ZNAČKA 

/ / / / 125 

NARAVOSLOVJE 

– KRESNIČKA 
48 / / / / 

VESELA ŠOLA 12 7 3   

LOGIČNA 

POŠAST 17  

(šolska raven) 

44 (biserno – 

šolska raven) 

10 (državna 

raven) 

2 

(državna 

raven) 

/ 
2 (šolska raven) 

9 (državna raven) 

ZELENO PERO 1 9 / / / 

TURIZMU 

POMAGA 

LASTNA GLAVA 

/ 4 / / / 

TEKMOVANJE 

ZA ZLATO 

KUHALNICO 

Zaradi epidemiološkega stanja smo se odločili, da  učencev ne izpostavljamo, in se 

tekmovanja učenci niso udeležili. 

 

Na državnem tekmovanju iz EKOKVIZA, ki je v tem šolskem letu potekalo na daljavo, so učenci 

naše šole osvojili eno zlato priznanje, tri srebrna in eno bronasto priznanje.  
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ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 

Vsa športna tekmovanja so zaradi epidemiološke situacije v državi odpadla. Kakšna škoda je bila s 

tem prizadejana otrokom, ni potrebno izgubljati besed. Upamo samo lahko, da se bo stanje v 

prihodnje normaliziralo. 

 
  



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 51 - 

 

4 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE PEDAGOŠKIH IN OSTALIH 
DELAVCEV 
 

  

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

Maribor, po predmetnih področjih so potekala študijska srečanja.  

 

V času epidemije so se strokovni delavci udeleževali spletnih seminarjev.  

 

Strokovni delavci so se udeležili naslednjih izobraževanj:  

 

Izobraževanje Izvajalec 
Datum in kraj 

izvedbe 

Učenci s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami 
Lea Tepeh, psihologinja 

25. 8. 2020 

OŠ Miklavž 

Uporaba različnih orodij za pouk na 

daljavo 

Matjaž Žuran, Zvonko 

Trstenjak 

26. 8. 2020 

OŠ Miklavž 

Individualizacija, diferenciacija in 

operacionalizacija pouka 
Dr. Milena Kerndl 

8. 9. 2020 

OŠ Miklavž 

S spoštovanjem do spoštovanja Dr. Ana Nina Jäger 
11. 1. 2021 

Microsoft Teams 

Starševski večer: Zdravi možgani, zdravi 

otroci 
Jani Prgić 

17. 3. 2021 

Microsoft Teams 

Psihosocialna pomoč otrokom ob vrnitvi 

v šolo 

Mag. Dunja Petak, 

psihologinja 

23. 3. 2021 

Microsoft Teams 

   

   

 

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

prilogi Zaključnega poročila.     

 

V šolskem letu 2020/21, v času od julija 2020 in do junija 2021, smo za izobraževanje zaposlenih 

porabili cca. 3.588,54 €.  
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5 REALIZACIJA PREDMETNIKOV IN UČNIH NAČRTOV 
 

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

2020/21 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. Odpadla je ŠVN za 7. razrede, ki jo bomo izvedli v naslednjem 

šolskem letu. Prav tako bomo izvedli plavalni tečaj za tretješolce v naslednjem šolskem letu – 2021/22 

(ko bodo četrtošolci). Opravljenih je bilo 185 dni pouka (od 1. do 8. razreda), v 9. razredu je bilo 178 

dni pouka. Šolski koledar je bil med letom spremenjen s sklepom MIZŠ, ki je za 5 dni podaljšal 

jesenske počitnice, kar posledično pomeni, da realizacija ne more biti 100 %, temveč je realizacija v 

skladu z zakonodajo (več kot 95 %). 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 97,82 %. 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – I. VIO  
 

Predmet 
Planirane 

ure 

1. a 1. b 1. c 1. d SKUPAJ 

ure % ure % ure % ure % % 

SLJ 210 204 97,14 204 97,14 203 96,67 204 97,14 

 

MAT 140 136 97,14 136 97,14 135 96,43 136 97,14 

LUM 70 68 97,14 68 97,14 67 95,71 67 95,71 

GUM 70 68 97,14 68 97,14 67 95,71 68 97,14 

SPO 105 103 98,10 102 97,14 101 96,19 102 97,14 

ŠPO 105 103 98,10 102 97,14 101 96,19 100 95,24 

SKUPAJ 700 682 97,46 680 97,14 674 96,15 677 96,72 96,86 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

2. a 2. b 2. c SKUPAJ 

ure % Ure % ure % % 

SLJ 245 240 97,96 237 97 237 97 

 

MAT 140 136 97,14 137 98 135 96 

LUM 70 68 97,14 68 97 70 100 

GUM 70 69 98,57 68 97 67 96 

SPO 105 103 98,10 102 97 105 100 

ŠPO 105 102 97,14 102 97 101 96 

TJA 70 67 95,71 69 99 70 100 

SKUPAJ 805 785 97,43 783 97 785 97,85 97,4 
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Predmet 
Planirane 

ure 

3. a 3. b 3. c SKUPAJ 

ure % Ure % ure % % 

SLJ 245 240 97,96 235 96,11 238 97,14 

 

MAT 175 170 97,14 170 97,14 172 98,29 

TJA 70 67 95,71 70 100 69 98,57 

LUM 70 68 97,14 68 97,14 67 95,71 

GUM 70 69 98,57 68 97,14 68 97,14 

SPO 105 103 98,10 105 100 102 97,14 

ŠPO 105 101 96,19 102 97,14 101 96,19 

SKUPAJ 840 818 97,38 818 97,81 817 97,16 97,45 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – II. VIO 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

4. a 4. b 4. c 4. d SKUPAJ 

ure % ure % ure % Ure % % 

SLJ 175 168 96 174 99,43 168 96,0 171 97,71 

 

MAT 175 170 97 173 98,86 168 96,0 171 97,71 

TJA 70 71 101,4 67 95,7 67 95,7 67 96 

LUM 70 69 98,57 68 97,14 68 97,14 68 97,14 

GUM 52,5 53 100,95 52 99,05 51 97,14 52 99,05 

DRU 70 70 100 68 97,14 69 98,57 68 98,57 

NIT 105 101 96 102 97,14 101 96,19 102 97,14 

ŠPO 105 100 95,2 101 96,19 103 98 102 97,14 

RUR 17,5 17 97,14 18 102,86 17 97,14 18 102,86 

SKUPAJ 840 819 98,03 822 98,01 812 96,87 819 98,1 97,75 

 

Predmet Planirane ure 
5. a 5. b 5. c SKUPAJ 

ure % ure % ure % % 

SLJ 175 171 97,7 170 97,1 169 96,9 

 

MAT 140 136 97,1 137 97,9 135 96,4 

TJA 105 102 97,1 100 95,2 101 96,1 

LUM 70 68 97,1 69 98,6 69 98,5 

GUM 52,5 51 97,1 52 99 53 100,9 

DRU 105 102 97,1 103 98,1 104 99 

NIT 105 102 97,1 101 96,2 103 98,1 

GOS 35 34 97,1 34 97,1 34 97,1 

ŠPO 105 103 98,1 102 97,1 103 98,1 

SKUPAJ 892,5 869 97,3 868 97,3 871 97,5 97,40 
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Predmet 
Planirane 

ure 

6. a 6. b 6. c SKUPAJ 

ure % ure % ure % % 

SLJ 175 167 95,43 169 97 166 95 

 

MAT 140 136 97,14 135 96,43 133 95 

TJA 140 132 94,29 134 96 134 95,7 

LUM 35 34 97,14 34 97,14 34 97,14 

GUM 35 34 97,14 34 97,14 35 100 

ZGO 35 34 97,14 34 97 35 100 

GEO 35 35 100 34 97 34 97 

NAR 70 69 98,57 67 95,7 67 95,7 

TIT 70 70 100 67 96 67,5 96,5 

GOS 52,5 
54 

50 

102 

95 

50 

50 

95 

95 

51 

51 

97 

97 

ŠPO 105 101 96,2 102 97,1 100 95,2 

SKUPAJ 892,5 863,5 96,75 860 96,4 856,5 96,8 96,65 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – III. VIO 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

7. a 7. b 7. c SKUPAJ 

ure % Ure % ure % % 

SLJ 140 137 97,86 141 100,71 136 97,14 

 

MAT 140 134 95,7 138 99 137 97,86 

TJA 140 135 96 133 95 140 100 

LUM 35 36 102,86 38 108,57 34 97,14 

GUM 35 34 97,14 34 97,14 37 105,7 

GEO 70 67 96 67 96 67 96 

ZGO 70 70 100 67 96 68 97 

DKE 35 36 103 36 103 34 97 

NAR 105 103 98 101 96 100 95 

TIT 35 34 97 35 100 34 97 

ŠPO 70 70 100 69 98,6 70 100 

SKUPAJ 875 856 98,5 859 98,2 857 97,9 98,2 
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Predmet 
Planirane 

ure 

8. a 8. b 8. c SKUPAJ 

ure % Ure % ure % % 

SLJ 122,5 119 97,35 119 97,35 119 97,35 

 

MAT 140 136 97 136 97 136 97 

TJA 105 103 98 103 98 103 98 

LUM 35 34 97,14 34 97,14 37 105,71 

GUM 35 34 97,14 34 97,14 35 100 

GEO 52,5 50 95 52 99 50 95 

ZGO 70 71 101 68 97 69 99 

FIZ 70 67 95,7 67 95,7 68 97 

KEM 70 67 95,7 67 95,7 67 95,7 

BIO 52,5 53 101 51 97 55 104 

ŠPO 70 67 95,7 67 95,7 67 95,7 

DKE 35 34 97 37 106 37 106 

TIT 35 34 97 34 97 36 103 

SKUPAJ 892,5 896 97,37 896 97,37 879 98,49 97,74 

 

Predmet 
Planirane 

ure 

9. a 9. b 9. c 
SKUPAJ 

realizacija 

ure % ure % Ure % % 

SLJ 144 151 105 151 105 151 105 

 

MAT 128 132 103 132 103 132 103 

TJA 96 95 99 95 99 95 99 

LUM 32 32 100 35 109,38 31 96,88 

GUM 32 32 100 31 97,14 34 106,25 

GEO 64 61 95 63 98 64 100 

ZGO 64 63 98 63 98 63 98 

FIZ 64 62 96 66 103 63 98 

KEM 64 66 103,12 61 95,31 64 100 

BIO 64 67 104 66 103 65 101 

ŠPO 64 67 104,7 63 98,4 63 98,4 

SKUPAJ 816 828 100,71 826 100,84 825 100,5 100,7  

 

 

 

REALIZACIJA OBVEZNEGA PROGRAMA – SKUPAJ 

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

Realizacija 96,9 % 97,4 % 97,5 % 97,8 % 97,4 % 96,7 % 98,2 % 97,7 % 100,7 % 

SKUPAJ 97,82 % 
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POUK NA DALJAVO šolsko leto 2020/21 (do konca leta 2020): 
od 4. do 9. razred  od 19. 10. 2020 do 31. 12. 2020  39 dni  

od 1. do 3. razred  od 9. 11. 2020 do 31. 12. 2020  34 dni 

 

 
od 26. 10. do 30. 10. 2020 – JESENSKE POČITNICE, od 2. 11. do 6. 11. 2020 – PODALJŠEK POČITNIC  

od 25. 12. do 31. 12. 2020 – NOVOLETNE POČITNICE 

 

POUK NA DALJAVO šolsko leto 2020/21 (leto 2021): 
od 1. do 3. razred  (razen 2. B) 

   - od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2021  16 dni (vrnili so se 26. 1.) 

   - od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 6 dni (vrnili so se 12. 4.) LOCK DOWN 

SKUPAJ: 22 dni 

 

2. B    - od 1. 1. 2021 do 25. 1. 2021  16 dni (vrnili so se 26. 1.) 

   - od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 6 dni (vrnili so se 12. 4.) LOCK DOWN 

   - od 4. 6. 2021 do 9. 6. 2021  4 dni (vrnili so se 10. 6.) KARANTENA 

SKUPAJ: 26 dni 

od 4. do 9. (razen 6. B in 7. B) 

   - od 1. 1. 2021 do 12. 2. 2021 29 dni  (vrnili so se 22. 2.) 

   - od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 6 dni (vrnili so se 12. 4.) LOCK DOWN 

SKUPAJ:  35 dni 

 

6. B   - od 1. 1. 2021 do 12. 2. 2021 29 dni  (vrnili so se 22. 2.) 

   - od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 6 dni (vrnili so se 12. 4.) LOCK DOWN 

   - od 14. 4. 2021 do 23. 4. 2021 8 dni (vrnili so se 3. 5.) KARANTENA 

SKUPAJ:  43 dni 
 

 

7. B   - od 1. 1. 2021 do 12. 2. 2021 29 dni  (vrnili so se 22. 2.) 

   - od 29. 3. 2021 do 31. 3. 2021 3 dni (vrnili so se 12. 4.) KARANTENA 

   - od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 6 dni (vrnili so se 12. 4.) LOCK DOWN 

   - od 19. 5. 2021 do 26. 5. 2021 6 dni (vrnili so se 27. 5.) KARANTENA 

SKUPAJ:  44 dni 
 

od 15. 2. do 19. 2. 2021 – ZIMSKE POČITNICE, 8. 2. 2021 – PREŠERNOV DAN, 5. 4. 2021 – 

VELIKONOČNI PONEDELJEK, od 26. 4. do 30. 4. 2021 – PRVOMAJSKE POČITNICE 

 

 
OKT 

20 

NOV 

20 

DEC 

20 

JAN 

21 

FEB 

21 

MAREC 

21 

APRIL 

21 

MAJ 

21 

JUNIJ 

21 
SKUPAJ 

I. VIO 
razen 

2. B 
0 16 18 16 0 0 6 0 0 56 

2. B 0 16 18 16 0 0 6 0 4 60 

II. in 

III. 

VIO 
razen 

6. B in 

7. B 

5 16 18 20 9 0 6 0 0 74 

6. B 5 16 18 20 9 0 14 0 0 82 

7. B 5 16 18 20 9 3 6 6 0 83 
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6 POGOJI ZA URESNIČEVANJE VZGOJNO- 
IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

Vsako leto se število učencev in oddelkov povečuje. V šolskem letu 2020/21 je bilo od 1. do 9. razreda 

skupaj 29 oddelkov (24 na matični šoli). Zaradi tega se že več let zapovrstjo soočamo s pomanjkanjem 

učilnic na matični šoli. 

 

Brez upoštevanja začasnih učilnic ima centralna šola 22 učilnic, 13 kabinetov, zbornico, zbornico za 

razredno stopnjo, prirejeno učilnico za gospodinjstvo, delavnico za tehnični pouk, knjižnico, 

računalniško učilnico in telovadnico s štirimi vadbenimi enotami. 

Imamo svojo zobozdravstveno ambulanto, kuhinjo (v njej pripravljajo zajtrke, malice, kosila in 

popoldanske malice), eno jedilnico, v kateri se lahko hkrati prehranjuje 118 učencev. 

Učenci na I. VIO (od 1. do 3. razreda) imajo svojo garderobo v skupnem prostoru, ki je popolnoma 

ločen od ostalega dela in ima posebni vhod. Ostali učenci (od 4. do 9. razreda) imajo vsak svojo 

garderobno omarico s ključi. 

 

Pred šolo je veliko asfaltirano parkirišče. Ob asfaltnih površinah se razprostira športni park, del 

travnate površine, ostalo pa so površine šolskih igrišč (rokomet, odbojka, košarka in odbojka na 

pesku).  

 
Prostori Število enot Skupna površina v m2 

učilnice + predprostori učilnic 22 1565,4 

kabineti 10 190,8 

pisarne za delavce v strokovnih službah 6 144 

knjižnica, čitalnica 1 149,20 

zbornica + čajna kuhinja 1 86,00 

večnamenski prostori 1 40,6 

skupni prostori (wc, stopnišče, hodniki, 

galerije) 
18 1040,00 

jedilnica 1 174,50 

garderobe 2 182,20 

kuhinja 1 111,41 

drugi prostori (aklimat, podstrešje, klet) 4 20 + 47,6 

telovadnica 4 1820 

SKUPAJ 71 5.571,74 

 

 

Podružnična šola ima 5 učilnic, knjižnico, zbornico in razdelilno kuhinjo, jedilnico, kabinet učitelja 

DSP, večnamenski družabni prostor za učence, kabinete za učitelje ter šolsko igrišče s travnatimi 

površinami, na katerih so postavljena igrala. Kvadratura podružnice znaša 1047 m2. 
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ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH 

Razred 
Št. uč. 

(dečki) 

Št. uč. 

(deklice) 

Št. uč. 

(SKUPAJ) 
Razrednik 

1. A 10 12 22 Malec, Jerneja/Petko, Marija 

1. B 10 13 23 Žitnik, Simona/Kraner, Nataša 

1. C 12 11 23 Detiček, Ksenija/Krašna, Petra 

1. D 9 13 22 Feguš, Sonja/Stanković, Saša 

2. A 9 7 16 Primec, Alenka 

2. B 8 10 18 Majhenič, Darja 

2. C 8 10 18 Šoba, Ana 

3. A 10 7 17 Miljančić, Leja 

3. B 12 13 25 Kocbek, Simona 

3. C 14 12 26 Grašič, Edita 

4. A 9 14 23 Nerat, Darja 

4. B 10 10 20 Lasbaher, Tatjana 

4. C 9 13 22 Bukovšek Kosi, Nataša 

4. D 10 11 21 Štrucl, Janja 

5. A 7 6 13 Kos, Irena 

5. B 17 9 26 Vinter, Lidija  

5. C 13 13 26 Širovnik, Blanka 

6. A 12 12 24 Koritnik, Ana 

6. B 11 13 24 Zdunič, Lilijana 

6. C 10 13 23 Gselman, Nevenka 

7. A 10 11 21 Jöbstl, Jyoti 

7. B 12 10 22 Ozmec, Rok 

7. C 10 11 21 Kolander, Andreja 

8. A 12 8 20 Zobec, Katja 

8. B 11 10 21 Gavez Šerbinek, Leonida 

8. C 10 11 21 Adam, Nina 

9. A 10 12 22 Jus Silič, Helena 

9. B 10 13 23 Draškovič, Janja 

9. C 7 14 21 Pečnik, Ines 

SKUPAJ 302 322 624  

     

 
Št. uč. 

(dečki) 

Št. uč. 

(dekleta) 

Št. uč. 

(SKUPAJ) 
 

SKUPAJ 302 322 624 CELOTNA ŠOLA  

SKUPAJ 45 46 91 PODRUŽNICA (od 1. a do 5. a) 

SKUPAJ 257 267 533 MATIČNA ŠOLA 

 

Šolo je obiskovalo 624 učencev, od tega 322 deklic in 302 dečkov. 

Osnovnošolsko obveznost je končalo 66 učencev devetih razredov. 

 

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

le oddelki podaljšanega bivanja. 
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JUTRANJE VARSTVO IN OPB 

 

Med obvezne dejavnosti, ki jih šola mora organizirati, spada tudi jutranje varstvo za učence 

1. razreda. To smo organizirali na matični šoli in Podružnici Dobrovce. 

V oddelke podaljšanega bivanja (OPB) je bilo vključenih 306 učencev, na matični šoli 240 učencev 

in 66  učencev na podružnici. 

 

 

Razred 
Število prijav v OPB, 

matična šola 

Število prijav v OPB, 

podružnična šola 

1. 67 22 

2. 36 15 

3. 51 15 

4. 57 12 

5. 29 2 

SKUPAJ 240 66 

 

Razred 
Število prijav v JV, 

matična šola 

Število prijav v JV, 

podružnična šola 

1. 62 16 

 

 

1. razred JV spada v razširjeni program.  

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

 

Učitelji v oddelkih OPB:  

− na matični šoli: Maruša Penič/Nataša Kraner, Petra Krašna, Saša Stanković, Barbara 

Ajdinović, Jasmina Karakaš, Matija Bačnik, Irena Rajbar, Nataša Bukovšek Kosi, Janja 

Štrucl, Valerija Gönter, Marjetka Klep, Tomaž Krajnc, Gregor Adorjan, Karina Ladinek; 

− na podružnici: Marija Petko, Dušanka Kopše, Jerneja Malec, Alenka Primec, Sandra Laketić, 

Irena Kos, Dolora Klasinc, Darja Nerat, Leja Miljančić. 

 

Učitelji v oddelkih JV: 

− na matični šoli: Maruša Penič/Nataša Kraner, Petra Krašna, Saša Stanković, Darja Majhenič, 

Ana Šoba, Edita Grašič, Simona Kocbek, Karina Ladinek, Jasmina Karakaš; 

− na podružnici: Marija Petko, Jasmina Karakaš, Dušanka Kopše, Jerneja Malec, Darja Nerat, 

Leja Miljančić. 
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7 UČNI USPEH IN VZGOJNE POSEBNOSTI 
 

 

 
 

V šolskem letu 2020/21 je šolo obiskovalo 624 učencev. Razred je uspešno zaključilo 619 učencev 

(99,08 %), torej 5 učencev ne napreduje v višji razred, kar predstavlja 0,92 % učevcev. Šolo je 

zapustilo 66 devetošolcev.  

 

ŠOLSKI OBISK (razvidno iz zgornje tabele) – povprečje šolskega obiska je bilo 95,81 %, najvišji 

obisk smo zabeležili v oddelku 4. d (98,30 %), najnižji pa v 8. a (92,80 %). 

 

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 usposabljali skupino devetošolcev in osmošolcev za 

vrstniške mediatorje. Zaradi upoštevanja vseh priporočil NIJZ in poučevanja v mehurčkih je bila tudi 

vrstniška mediacija omejena na manjše skupine v okviru razredne skupnosti. Vrstniška mediacija se 

je kot metoda mirnega reševanja konfliktov sicer  dobro usidrala v naš šolski prostor in je v času, ko 

je pouk potekal v šoli, dobro delovala. 

Delavci šole se trudimo slediti 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 293 vzgojnih ukrepov (245 M in 48 Ž) in 7 vzgojnih opominov (6 M in 1 Ž). Pri 

izrekanju vzgojnih ukrepov smo sledili Vzgojnemu načrtu šole. Učitelji so se največkrat odločili za 

naslednje vzgojne ukrepe: pogovor z učencem, pogovor z učencem in starši, pogovor učenca s 

pedagoginjo, priprava referata ali plakata na določeno temo, priprava razredne ure in restitucijo v 

% obisk romi odloč.

tujci/

prvo 

leto

tujci/

1. leto-

neoce

njeni

status v 

mirovanju

M Ž SKU M Ž SKU M Ž SKU M Ž SKU M Ž SK M Ž SKU M Ž SKU M Ž SKU

1.A 10 12 22 10 11 21 0 1 1 0 0 0 0 0 0 83 95 178 3 1 4 0 0 0 97,8 2 0 0 0 0

1.B 10 13 23 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 83 156 2 1 3 0 0 0 96,90 1 0 0 0 0

1.C 12 11 23 12 11 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 170 1 2 3 0 0 0 97,70 1 1 0 0 0

1.D 9 13 22 8 13 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 59 96 155 3 1 4 0 0 0 97,90 0 1 1 0 0

2.A 9 7 16 9 6 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 54 52 106 7 0 7 0 0 0 96,30 2 0 0 0 0

2.B 8 10 18 8 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 58 105 7 3 10 0 0 0 97,50 1 1 0 0 0

2.C 8 10 18 8 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 45 75 6 3 9 0 0 0 96,60 1 0 0 0 0

3.A 10 7 17 10 7 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 45 95 11 1 12 0 0 0 95,20 1 3 0 0 0

3.B 12 13 25 11 13 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 95 82 177 20 0 20 0 0 0 97,50 2 1 0 0 0

3.C 14 12 26 14 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 60 124 11 4 15 0 0 0 96,43 1 3 0 0 0

4.A 9 14 23 9 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 49 72 0 0 0 0 0 0 96,00 1 2 0 0 0

4.B 10 10 20 10 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 26 61 0 0 0 0 0 0 97,20 2 2 0 0 0

4.C 9 13 22 9 13 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 56 87 0 0 0 0 0 0 96,80 1 1 0 0 0

4.D 10 11 21 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 55 108 0 0 0 0 0 0 98,30 1 0 0 0 0

5.A 7 6 13 7 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 27 12 0 12 0 0 0 94,00 2 1 0 0 0

5.B 17 9 26 17 9 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 38 51 17 0 17 0 0 0 94,60 1 2 0 0 0

5.C 13 13 26 13 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 34 9 0 9 0 0 0 94,40 0 1 0 0 0

6.A 12 12 24 12 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13 1 0 1 0 0 0 96,50 1 2 0 0 0

6.B 11 13 24 11 12 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 11 13 6 5 11 1 0 1 95,30 0 1 0 0 0

6.C 10 13 23 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12 2 0 2 1 0 1 98,00 1 4 0 0 0

7.A 10 11 21 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 0 2 2 0 0 0 93,70 0 2 0 0 0

7.B 12 10 22 12 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10 4 0 4 0 0 0 94,90 0 3 0 0 0

7.C 10 11 21 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 15 14 4 18 1 1 2 93,80 1 4 0 0 0

8.A 12 8 20 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 13 58 4 62 3 0 3 92,80 0 2 0 0 0

8.B 11 10 21 11 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 23 27 11 2 13 0 0 0 95,90 0 2 1 1 0

8.C 10 11 21 10 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 2 1 3 0 0 0 93,30 2 4 0 0 0

9.A 10 12 22 10 12 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 61 75 11 4 15 0 0 0 95,10 2 5 0 0 0

9.B 10 13 23 10 13 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 21 73 25 10 35 0 0 0 95,00 1 5 0 0 0

9.C 7 14 21 7 14 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29 35 2 0 2 0 0 0 93,10 0 3 0 0 0

302 322 624 300 319 619 2 3 5 0 0 0 0 0 0 947 1142 2089 245 48 293 6 1 7 95,81 28 56 2 1 0

vzg. ukrepi vzg. opominiŠtevilo učencev napreduje ne napreduje neocenjeni popravni pohvale,priznanja
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enem primeru. Občasno je bilo treba 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. 

V  času šolanja v šoli bili učitelji pozorni na dogajanje na šoli in sprotno zaznavali spremembe pri 

vedenju učencev ter se posvetovali v šolski svetovalni službi, ki se je povezovala z zunanjimi 

sodelavci šole in zunanjimi inštitucijami. V času šolanja na daljavo je bilo povezovanje učiteljev s 

šolsko svetovalno službo še bolj intenzivno. Vsi skupaj smo bili zelo pozorni na vedenje posameznih 

učencev in njihovo vključevanje v pouk. Posebno pozornost smo namenili neodzivnim učencem, 

učencem v stiski in učencem z učnimi težavami. Vrednote, ki smo jih oblikovali v Vzgojnem načrtu 

šole, nas še vedno spremljajo. Z medsebojnim spoštovanjem, sodelovanjem in odgovornostjo si 

prizadevamo za strpne medosebne odnose, sprejemanje drugačnosti. Prizadevali smo si tudi za 

prizanesljivo ravnanje drug z drugim v času novih, nepredvidljivih okoliščin. 

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 2089 priznanj in pohval na 

različnih področjih (947 M in 1142 Ž). 

 

EVALVACIJA VZGOJNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 

 

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

sprejet Vzgojni načrt šole. Le-ta določa načine doseganja in uresničevanja ciljev ter vrednot 

osnovnošolskega izobraževanja, ob upoštevanju potreb in interesov učencev, in posebnosti širšega 

okolja. Vsako šolsko leto načrtujemo vzgojno delovanje s pomočjo Akcijskega načrta šole za 

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

Z Vzgojnim načrtom smo želeli doseči boljše rezultate pri osebnostni rasti naših učencev v 

odgovorne, samostojne odrasle osebe ter ves čas ustvarjati varno in 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 ter na 

sestankih strokovnih organov šole.  

V mesecu septembru so učenci na razrednih urah in na sestanku skupnosti učencev šole obravnavali 

vsebino Vzgojnega načrta, Pravila šolskega reda, Pravila hišnega reda in Pravila šolske prehrane. 

Posebno pozornost smo namenili analizi šolanja na daljavo v preteklem šolskem letu in pridobivanju 

dodatnega znanja IKT za morebitno ponovno zaprtje šole. 

Vsaka pedagoška konferenca in informativni sestanki, ki so bili v času šolanja na daljavo tedenska 

stalnica učiteljskega zbora, je bila delno namenjena spremljavi vzgojnega delovanja šole in skrbi za 

posamezne učence, razredne skupnosti in šole kot celote. 

  
Na področju vzgojnega delovanja šole je bilo zaradi znane situacije šolanja na daljavo izrečenih manj 

vzgojnih opominov kot v preteklih letih, vendar so se po povratku v šolske klopi kazali pri nekaterih 

učencih posebni vedenjski odkloni in čustvene stiske, ki so zahtevali širšo obravnavo.  

  
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. 

  
V letošnjem šolskem letu je bilo večkrat izpostavljeno nedovoljeno snemanje, fotografiranje in objave 

na socialnih omrežjih, neprimeren odnos in neupoštevanje dogovorov pri pouku oz. dnevih dejavnosti 

in neopravičeno izostajanje od pouka. Učitelji in starši, ki sprotno zaznavajo spremembe pri vedenju 

otrok, so redno kontaktirali z razredniki in svetovalno službo. V mnogih primerih smo lahko 

pravočasno zastavili strategijo podpore in pomoči učencem. Posamezni primeri so bili individualno 

obravnavani oz. usmerjeni na zunanje institucije. 

Sprotne, manjše konflikte smo reševali s pogovori in pomočjo šolske mediacije. Z njenim 

delovanjem, kjer se imajo učenci priložnost ob pomoči tretje osebe pogovoriti, izmenjati stališča, 
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izraziti svoja mnenja in pri tem najti rešitev, ki bo ustrezala vsem stranem v sporu, so seznanjeni vsi 

učenci šole.  

V primeru fizičnega nasilja smo sodelovali s policijo, s Centrom za socialno delo in Zavodom za 

šolstvo.  

Preventivne dejavnosti šole so bile v septembru in oktobru 2020 realizirane na matični šoli po LDN-

ju, na podružnični šoli pa se preventiva ni izvedla v celoti, zaradi okoliščin, povezanih s COVID-19. 

Izpostavljamo izvajanje zdravstveno-vzgojnega programa Dispanzerja za otroke Adolfa Drolca, ki je 

v začetku šolskega leta z zdravstveno preventivnimi delavnicami obogatil razredne ure za učence od 

1. do 9. razreda z naslednjimi vsebinami: zdrave navade, osebna higiena, zdrav način življenja, 

preprečevanje poškodb, medsebojni odnosi, odvisnost, samopodoba in  spolnost. 

Načrtovani preventivni program  za devetošolce Z glavo na zabavo, ki je del preventivnega delovanja 

šole in ga podpira in sofinancira Svet za preventivo Občine Miklavž na Dravskem polju, je bil 10. 5. 

2021 realiziran v prilagojeni obliki glede na okoliščine, povezane s COVID-19.  

Na daljavo je bil 20. 11. 2020 organiziran starševski večer na temo odgovornosti, odnosov in varne 

rabe interneta z naslovom Zdravi možgani, zdravi otroci.Vsebina je imela v treh dneh 400 ogledov, 

kar je veliko več od prisotnosti staršev na klasičnih starševskih večerih, ki jih organiziramo v šoli in 

se jih običajno udeleži okoli 50 staršev. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO DELA MENTORICE SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE 

 

Delo je potekalo v drugačnih okoliščinah in po prilagojenem programu. V začetku šolskega leta smo   

se srečevali enkrat na mesec, v času šolanja na daljavo prek videokonferenc pa na 14 dni oz. po 

potrebi. 

V uvodnih srečanjih smo pregledali Vzgojni načrt šole, Predstavitev šole, Pravila šolskega reda in 

Pravila šolske prehrane ter obravnavali vse aktualne teme iz življenja in delovanja šole. Veliko smo 

se ukvarjali s šolsko klimo in medsebojnimi odnosi ter odgovornim ravnanjem. Bili smo pozorni na 

neodzivne učence in vzpostavili medvrstniško mreženje za premagovanje čustvenih stisk v času 

šolanja na daljavo.  

Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila ponovno Moja poklicna prihodnost. 25. marca 2021 je 

potekal 31. otroški parlament s pomočjo videokonferenčne platforme ZOOM. Udeležili sta se ga 

delegatki iz 8. in 9. razreda. 

 

VZGOJNE DEJAVNOSTI 

 

S svetovanjem, usmerjanjem, spodbujanjem in izobraževanjem se trudimo razvijati spoštljivo 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 mreženje, svetovanje in posredovanje; 

− izvajanje razvojnih in preventivnih projektov šole; 

− obravnavanje različnih življenjskih problemov in usposabljanje za reševanje le-teh; 

− navajanje na procese samokontrole in sprejemanje odgovornosti; 

− izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost; 

− načrtno in sistematično vključevanje staršev v življenje in delo šole; 

− izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje raznih oblik zasvojenosti in nasilnega 

vedenja; 

− pravočasna odzivnost pri reševanju problemov; 

− iskanje novih poti in povezovanje z zunanjimi inštitucijami. 

  



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 63 - 

 

8 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 
 

DOPOLNILNI POUK DODATNI POUK 

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

 SLJ MAT SPO   SLJ MAT 

 

SPO 

 

 

1. A 9 8 / 4 1. A 7 6 4 13 

1. B 9    9 / 5 1. B 8 7    2 6 

1. C 9 8 0 3 1. C 4 10 2 11 

1. D 9 9 / 4 1. D 8 9 / 5 

2. A 8 9 / 3 2. A 6 10 2 10 

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

2. C 8 9 / 6 2. C 7 8 3 6 

3. A 8 9 / 5 3. A 9 8 / 7 

3. B 11 4 3 10 3. B 5 11 2 8 

3. C 8 9 0 4 3. C 6 11 1 11 

SKUPAJ 87 84 3 49 SKUPAJ 69 89 16 85 

 

DOPOLNILNI POUK 

RAZRED SLJ ŠT. UČ. MAT ŠT. UČ. 

4. a 9 3 9 3 

4. b 8 4 10 4 

4. c 8 3 10 3 

4. d 7 2 11 3 

      5. a   4 3 13 3 

5. b 10 3 8 3 

5. c 5 5 10 5 

SKUPAJ 51 23 71 24 

 

DODATNI POUK 

RAZRED SLJ ŠT. UČ. MAT ŠT. UČ. 

4. a 9 6 8 6 

4. b 8 9 10 9 

4. c 8 11 10 11 

4. d 10 11 9 11 

5. a 7 4 10 4 

5. b 9 6 8 6 

5. c 5 3 10 3 

SKUPAJ 56 50 65 50 

 

DOPOLNILNI POUK 

PRED. RAZRED 
ŠT. 

UČ. 
ŠT. UR IZVAJALEC 

MAT 6., 7.  16 35 Tomaž Krajnc 

MAT 8., 9. 17 35 Helena Jus Silič 
SLJ 6., 7. 11 36 Bojana Pauman/Simona Vindiš Pirc 

SLJ 8., 9. 10 35 Nina Adam 

TJA 7. 17 36 Jyoti Jöbstl 

TJA 6. 15 34 Katja Zobec 

TJA 8. 19 35 Katja Zobec 

SKUPAJ  105 246  
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V tabeli so vpisani učenci, ki so obiskovali dopolnilni pouk slovenščine 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 
  

SLJ  8., 9. 9 35 Nina Adam 

SLJ 6., 7. 12 35 Bojana Pauman/Simona Vindiš Pirc 

MAT 8., 9. 14 35 Helena Jus Silič 

MAT 6., 7. 14 35 Tomaž Krajnc 

TJA 8., 9. 8 35 Špela Mesarič 

SKUPAJ  57 175  

 

Pri dodatnem pouku slovenščine so učenci nadgrajevali znanje slovenščine, urili bralno razumevanje 

in razčlenjevali umetnostna in neumetnostna besedila ter se pripravljali na Cankarjevo tekmovanje.  

Pri dodatnem pouku iz angleškega jezika so učenci nadgrajevali znanje angleščine, urili bralne 

spretnosti, rabo jezika in besedišča, pisno spočanje, razvijali strategije reševanja različnih tipov 

tekmovalnih nalog in se tako pripravljali na šolski tekmovanji in državno tekmovanje, za katero smo 

obravnavali tudi knjižno predlogo.   

Pri dodatnem pouku iz matematike so učenci nadgrajevali znanje matematike ter se pripravljali na 

šolski in državni tekmovanji 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. 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET št. Ur. Št. 

Skupin 

učitelj 

Izbrani šport – odbojka 35/32 1 Andreja Kolander 

Izbrani šport – košarka 35/32 1 Miroslav Kalezič 

Multimedija 35 1 Zvonko Trstenjak 

Organizmi v naravi in umetnem okolju 35 1 Karina Ladinek 

Sodobna priprava hrane 70 2 Karina Ladinek 
FV3 32 1 Matija Bačnik 

Računalniška omrežja 32 1 Zvonko Trstenjak 

Gledališki klub 35 1 Janja Draškovič 

Šport za sprostitev  35/32 2 Andreja Kolander 

Šport za zdravje  35/32 1 Miroslav Kalezič 

Šport za zdravje 35/32 1 Gregor Adorjan 

Nemščina 70 4 Ines Pečnik 

Vzgoja za medije – televizija 32 1 Ines Pečnik 

FV2 35 1 Matija Bačnik 

FV1 35 1 Matija Bačnik 

Turistična vzgoja 35/34 1 Janja Draškovič 

Rastline in človek 35 1 Karina Ladinek 

Likovno snovanje I 38 1 Valerija Gönter 
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Likovno snovanje II 34 1 Valerija Gönter 

Likovno snovanje III 31 1 Valerija Gönter 

 

 

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

NEOBVEZNI 

IZBIRNI PREDMET 

št. Ur. Št. Skupin učitelj 

Nemščina 70 3 Ines Pečnik 

Angleščina 70 4 Dušanka Kopše 

Šport – 4. r. 35 1 Marjetka Klep 

Šport – 5. r. 35 1 Marjetka Klep 

Šport – 6. r. 35 1 Gregor Adorjan 

Šport – 4. in 5. r. 

(Dobrovce) 

35 1 Marjetka Klep 

Računalništvo 1 35 1 Zvonko Trstenjak 

Računalništvo 2 35 1 Zvonko Trstenjak 

Računalništvo 3 35 1 Zvonko Trstenjak 

Umetnost 37 1 Valerija Gönter 

 

10 MANJŠE UČNE SKUPINE 
 

Šola je pri oblikovanju manjših učnih skupin avtonomna, in to je strokovna odločitev strokovnih 

aktivov. Pri delitvi v skupine je treba 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 

 

  

Razred Število 

učencev 

Število 

skupin 

8. 62 4 

9. 66 5 
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11 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Krog interesnih dejavnosti je bil zelo pester. Organizirane smo imeli različne interesne dejavnosti 

(družboslovno, naravoslovno in splošno področje). 

Realiziranih je bilo 704 ure (od planiranih 966). 

 

  PRIIMEK IN IME   PLAN. REAL. 

1. Breznik, Marjetka Biološki krožek 10 10 

2. Breznik, Marjetka Kresnička 10 10 

3. Gavez Šerbinek, Leonida Mladi planinci (5.–9. r.) 30 0 

4. Gavez Šerbinek, Leonida Zgodovinski krožek 30 10 

5. Gselman, Nevenka Matematični krožek (6.–9. r.) 30 0 

6. Jelen Godunc, Vesna Vrstniška mediacija 20 16 

7. Kalezič, Miroslav Košarka (6.–9. r.) 70 10 

8. Kolander, Andreja Odbojka 35 5 

9. Majhenič, Darja Od ideje do  38 38 

10. Mernik, Leandra Miklavška kuhalnica 15 15 

11. Mernik, Leandra Kemijski krožek 30 30 

12. Mesarič, Špela ROOTS Erasmus+ 30 12 

13. Kopše Dušanka Bralni svet 28 28 

14. Nerat, Darja Vesela šola 15 14 

15. Ozmec, Rok Košarka 7 30 3 

16. Krašna Petra Pravljični krožek 35 35 

17. Primec, Alenka Recitacijski krožek 35 0 

18. Draškovič, Janja Geografski krožek 20 20 

19. 

Rinc Urošević, Andreja 

Roškarič Duh, Zdenka 

Jelen Godunc, Vesna 

Učimo se učiti 

15 

15 

10 

15 

13 

10 

20. Roškarič Duh, Zdenka Vrstniška mediacija 25 19 

21. Zdunič, Lilijana Logika (6.–9. r.) 30 30 

22. Zobec, Katja Zdrava šola 20 5 

23.  Vajs, Nuša  Pevski zbori  280 279 

24.  

Vinter, Lidija  

Širovnik, Blanka 

Kos, Irena  

Kolesarski 3 x 20 60 77 

  SKUPAJ    966 704 
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12 NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA 
 

ANALIZA DOSEŽKOV NPZ SLOVENŠČINA, 6. RAZRED, 2021 

 

Od skupaj 71 prijavljenih učencev je nacionalno preverjanje znanja opravilo 70 učencev, to je 

98,59 %. 

 

1. PRIMERJAVA DOSEŽKOV ŠOLE NA NPZ Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

 OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM 

POLJU 

SLOVENIJA 

ŠTEVILO UČENCEV  

PRIJAVLJENI 

71 

OPRAVLJALI 

70 

POVP. ŠT. % 

TOČK 

54,45 % 54,81 % 

 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (54,45 %) je za 0,36 % nižji od povprečja v državi 

(54,81 %).  

Učenci z odločbo (6 učencev) so dosegli 48,33 %, kar bistveno ne vpliva na skupen dosežek.  

Učenci z IDPP (4 učenci) so dosegli 24,25 %, kar pa je znižalo skupen dosežek. 

 

2. PREGLED DOSEŽKOV NA NPZ V OBDOBJU 2016−2021 

 

2021 54,45 % (−0,36 %) 

2020 / 

2019 45,43 %  (−3,52 %) 

2018 52,85 %  (+1,85 %) 

2017 49,06 %  (+2,68 %) 

2016 55,29 %  (+1,75 %) 

 

V primerjavi z letom 2019 (−3,52 %) je v tem šolskem letu opazen napredek (−0,36 %) v doseganju 

znanj na NPZ (kljub posledicam pandemije). Učenci so bili torej za 3,16 % uspešnejši. 

 

Najvišji dosežen rezultat: 84 %. Najnižji dosežen rezultat: 7 %. 

 

3. OPISI DOSEŽKOV UČENCEV 6. RAZREDA NA NACIONALNEM PREVERJANJU  

    ZNANJA 

Preizkus iz slovenščine je bil dvodelen, v razmerju, kot ga določa učni načrt (UN): 40 % nalog v 

preizkusu je preverjalo standarde znanja iz književnosti, 60 % pa iz jezika. 
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IZHODIŠČNA BESEDILA IN NALOGE V PREIZKUSU 

V I. delu so naloge povezane z neumetnostnim besedilom, v II. delu pa z umetnostnim besedilom. 

Izhodiščno neumetnostno besedilo Je učenje res tako grozno? je bilo prirejeno po e-viru Jane 

Zirkelbach. Naloge ob neumetnostnem besedilu so preverjale učenčevo zmožnost kritičnega 

sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil ter poimenovalno, jezikovno, 

metajezikovno in slogovno zmožnost. 

V II. delu je bilo izhodiščno besedilo odlomek iz knjige Mateje Gomboc Ime mi je Jon. Naloge ob 

umetnostnem besedilu so preverjale učenčevo recepcijsko zmožnost ob umetnostnem besedilu, 

jezikovno zmožnost, zmožnost pisnega tvorjenja ob umetnostnem besedilu in literarnovedno znanje.  

 

4. PRIMERJAVA DOSEŽKOV PO POSAMEZNIH NALOGAH 

NIŽJI DOSEŽKI V PRIMERJAVI Z DRŽAVNIM POVPREČJEM V % 

 

1.10  = −11 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Poimenovalna zmožnost, razloži dane besede 

oz. besedne zveze iz besedila. 

Znanje/poznavanje (razlaga besedne zveze v 

prenesenem pomenu). 

 

1.01  = −9 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Zmožnost sprejemanja umetnostnega 

besedila, učenec odgovori na vprašanja o 

prebranem besedilu. 

 

Znanje/poznavanje (prepoznavanje naslova 

besedila). 

 

1.15 = −6,5 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Skladenjska zmožnost, dvostavčne povedi s 

časovnim veznikom strne v enostavčno 

poved. 

Razumevanje/uporaba (pomenska razmerja). 

 

1.04 = −6 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 

besedila, določi sporočevalčev namen. 

 

Razumevanje/uporaba (pojasniti odgovor na 

dano vprašanje v eni povedi). 
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2.03  = −6 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 

besedilu, učenec odgovori na vprašanja o 

prebranem besedilu, prepozna temo. 

Razumevanje, uporaba (obkrožiti, o čem 

govori besedilo). 

 

2.10  = −6 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Literarnovedno znanje, pozna, razume in 

uporablja literarnovedne izraze, navedene v 

učnem načrtu. 

Znanje/poznavanje (obkroži tistega, ki je 

napisal veliko pesmi). 

 

VIŠJI DOSEŽKI V PRIMERJAVI Z DRŽAVNIM POVPREČJEM V % 

1.05 = +9 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 

besedila, svoje razumevanje prebranega 

besedila dokaže tako, da povzame temo, 

podteme in bistvene podatke ter povzetek 

strukturira v obliki miselnega vzorca. 

Razumevanje, uporaba (miselni vzorec – 

ključne besede). 

 

1.06 a = +8 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 

besedila, svoje razumevanje prebranega 

besedila dokaže tako, da povzame temo, 

podteme in bistvene podatke. 

Razumevanje, uporaba (na podlagi 

razumevanja prebranega besedila označiti 

ustrezno sličico). 

 

1.12 b = +8 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Metajezikovna zmožnost, dane besede iz 

besedila uvrsti v besedne vrste skladno z 

opredelitvijo v učnem načrtu. 

Znanje/poznavanje (prepoznavanje 

pridevnika, prislova). 
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2.08 = +7 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 

besedilu, učenec razloži dane besede oz. 

besedne zveze iz besedila. 

Razumevanje, uporaba (razlaga besedne 

zveze v prenesenem pomenu). 

 

1.16 = +7 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Pravopisna zmožnost, učenec pravilno deli 

domače besed. 

Znanje/poznavanje (deljenje besed). 

 

2.01 = +6 % 

ZMOŽNOST, STANDARD ZNANJA TAKSONOMSKA STOPNJA, naloga 

Recepcijska zmožnost ob umetnostnem 

besedilu, učenec pove, kdo je napisal 

umetnostno besedilo in kdo ga pripoveduje. 

Razumevanje, uporaba (loči avtorja besedila 

od pripovedovalca). 

 

 

5. INTERPRETACIJA DOSEŽKOV 

Dosežki kažejo, da je pri učencih glede na taksonomske stopnje primanjkljaj v razumevanju, uporabi, 

pri nekaterih nalogah v znanju oz. poznavanju (čeprav pri nekaterih tovrstnih nalogah učenci dosegajo 

nadpovprečen rezultat) in v literarnovednem znanju (učenci niso prepoznali pesnika med pisatelji). 

Učenci prav tako niso prepoznali naslova besedila, niso znali strniti dvostavčne povedi v enostavčno 

poved (časovno razmerje).  

Učenci so pri tvorbnih nalogah izkazali manj razvito jezikovno zmožnost (pravopisno, slovnično in 

slogovno). 

Učenci so dokazali, da znajo uporabljati bralno-učne strategije, in tako na podlagi razumevanja 

neumetnostnega besedila znali dopolniti miselni vzorec s ključnimi besedami. Prav tako so pri tipu 

naloge, pri kateri je bilo treba označiti ustrezno sličico, nanašajočo se na isto besedilo, le-to 

prepoznali.  

Učenci so bili uspešni v prepoznavanju besednih vrst (pridevnik, prislov). 

Učenci ločijo avtorja besedila od pripovedovalca (umetnostno besedilo). 

Učenci so bili uspešni tudi pri pisnem tvorjenju ob umetnostnem besedilu, kar potrjuje eno izmed 

načel didaktike mladinske književnosti, da je poglabljanje literarnoestetskega doživetja pomembna 

(najpomembnejša) faza dela z umetnostnim besedilom. Zato bomo v prihodnje še naprej posvečali 

pozornost le-tej. Prav tako bomo s pomočjo usmerjevalnih vprašanj/iztočnic nadaljevali s 
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spodbujanjem k samostojnem tvorjenju koherentnih/sovisnih in jezikovno pravilnih besedil, ki so 

smiselno povezana tako z umetnostnimi kot neumetnostnimi izhodiščnimi besedili. 

Na morebiten nižji dosežek na NPZ od pričakovanega je po najini oceni vplival tudi pouk na daljavo 

(posledica pandemije), saj so tudi uspešnejši učenci potrebovali bistveno več časa za usvajanje znanj, 

čeprav sva sledili napredni tehnologiji (npr. uporaba grafične tablice) in metodam dela (npr. 

skupinsko delo v t. i. sobah prek MS Teamsa, sodelovalno učenje), vključevali formativno 

spremljanje. 

Rezultati, ki so jih pokazali učenci na NPZ, so tudi odraz njihovega dela in odnosa do šolskih 

obveznosti. Učenci v času pouka na daljavo kljub nenehnim pozivom niso vestno opravljali naloženih 

nalog (predvsem 6. a – naloge je opravljala le polovica učencev). Ob analizi NPZ prek diskusije z 

učenci  je bilo ugotovljeno, da se  niso posebej pripravljali na NPZ, ocenjevanje znanja za oceno pri 

pouku pa je bilo izvedeno po pisanju NPZ. Iz tega izpeljeva, da se učenci kljub preverjanju znanja 

po/med obravnavanimi posameznimi učnimi sklopi ne učijo sproti, kar je po najini oceni posledično 

neugodno vplivalo na dosežek pri NPZ. 

Ker NPZ vključuje vso snov, sva stremeli k temu, da sva jo v skladu z učnim načrtom predelali. 

Zaradi pouka na daljavo, ki je neugodno vplival na usvajanje učenčevih znanj (kot je bilo predhodno 

ugotovljeno), pa je bilo potrebnega več utrjevanja in ponavljanja usvojenih posameznih učnih vsebin, 

pri čemer je posledično bilo namenjenega manj časa za bolj celostno pripravo na NPZ. 

 

6. SKLEP 

Zaključujeva, da je v prihodnje treba dati še večji poudarek delu z različnimi umetnostnimi in 

neumetnostnimi besedili – spodbujati učence k natančnemu, poglobljenemu in kritičnemu branju ter 

k povezovanju podatkov iz raznih delov besedila in ob danih besedilih k tvorjenju 

koherentno/sovisnih in slovnično-pravopisnih pravilnih besedil –, utrjevanju literarnovednega znanja. 

Prav tako je treba še naprej nadaljevati z obravnavanjem učne snovi celostno in dati še večji poudarek 

formativnemu spremljanju učenčevega napredka ter učence navajati na odgovornost do opravljanja 

nalog in na sprotno učenje. 

 

 Miklavž na Dravskem polju, 22. 6. 2021         Zapisali: dr. Ana Koritnik in Simona Vindiš Pirc 
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ANALIZA DOSEŽKOV NPZ IZ MATEMATIKE, 6. RAZRED, 2021 

 

OPIS DOSEŽKOV UČENCEV 6. RAZREDA NA NPZ  

Datum preverjanja: četrtek, 6. 5. 2021  

  

Od 71 učencev 6. razreda se je  NPZ iz matematike udeležilo 67 učencev, kar je 94 %. 

  

1. Podatki za šolo in primerjava z državnim povprečjem. 

Št. Učencev Dosežek šole  Državno povprečje Odstopanje 

67 49,16 % 50,98 % –1,82 % 

  

2. Primerjava podatkov po razredih. 

  6. a 6. b 6. c 

ŠTEVILO UČENCEV 22 23 22 

Dosežek v % 48,09 % 44,87 % 54,73 % 

Odstopanje –2,89 % –6,11 % +3,75 % 

  

3. Odstopanje števila učencev glede na državno povprečje. 

  

Pod državnim povprečjem Nad državnim povprečjem 

36 učencev (53,7 %) 31 učencev (46,3 %) 

  

      Najnižji dosežek pri NPZ je 3 točke ali 6 %, najvišji pa 46 točk ali 92 %. 

  

4. Število učencev po območjih 

 

0 %–25 % 26 %–50 % 51 %–75 % 76 %–100 % 

8 učencev 

(12 %) 

28 učencev 

(42 %) 

25 učencev 

(37 %) 

6 učencev 

(9 %) 

  

5.  Primerjava dosežkov učencev 6. razreda pri NPZ matematike s preteklimi leti 

ŠOLSKO LETO 
DRŽAVNO 

POVPREČJE (%) 

ŠOLSKO 

POVPREČJE (%) 

ODSTOPANJE 

 (%) 

2011–2012 58,16 59,83 +1,67 

2012–2013 67,91 71,12 +3,21 

2013–2014 62,49 66,92 +4,43 

2014–2015 50,85 54,54 +3,69 

2015–2016 53,6 51,6 –2 

2016–2017 49,4 49,7 +0,3 

2017–2018 52,4 49,1 –3,3 

2018–2019 57,19 50,73 –6,46 

2020–2021 50,98 49,16 –1,82 
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ANALIZA DOSEŽKOV  

1. Analiza glede na razvrščenost nalog na štiri 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. Izkazujejo poznavanje in razumevanje 
pojmov in dejstev. 
 

Učenci:  
▪ pisno seštevajo naravna števila do milijona (–3 %);  
▪ na sliki prepoznajo dele celote (–2 %); 
▪ Izračunajo vrednost številskega izraza (–2 %); 
▪ razumejo pojme in izvajajo postopke (nal. 4 – ni 

odstopanja). 
 

RUMENO OBMOČJE 
 
Naloge iz rumenega območja 
preverjajo izvajanje rutinskih 
postopkov (II. taks. raven) in 
uporabo kompleksnih 
postopkov (III. taks. raven).  
 
 
To območje označuje učence, 
katerih skupni dosežki so okoli 
meje sredine dosežkov. V tem 
območju je 10 % učencev; 
njihovi dosežki so višji od 

Poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, uporaba 
kompleksnih postopkov ter izvajanje rutinskih postopkov. 

 

Učenci:  
▪ zaokrožijo  naravna števila (+11 %); 
▪ računajo v množici naravnih števil prek milijona (+8 %); 
▪ decimalna števila množijo s potenco števila 10 (–9 %); 
▪ opredelijo, ocenijo, izmerijo in s simboli zapišejo razdaljo 

med točko in premico ter med dvema vzporednima 
premicama (oznaka: d(A, p), d(p, q)) (–17 %); 

▪ skozi dano točko narišejo vzporednico in pravokotnico k 
dani premici (–13 %); 

▪ poznajo in uporabljajo matematično simboliko: 
vzporednost, pravokotnost (–10 %); 
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spodnjih 45 % in hkrati nižji od 
45 % preostalih dosežkov. 

▪ na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali 
manjši od celote, in jih zapišejo v obliki ulomka (–20 % in  
–4 %)); 

▪ ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski premici 
(+11 %); 

▪ rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije 
(+7 %); 

▪ delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus (–8 %). 

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. 

Poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, uporaba 
kompleksnih postopkov, reševanje in raziskovanje 
problemov. 
 

Učenci:  
▪ decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10       

(–4 % in –13 %); 
▪ ocenijo rezultat posamezne računske operacije (–4 %); 
▪ na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali 

manjši od celote, in jih zapišejo v obliki ulomka (–22 %); 
▪ rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije 

(+7 %); 
▪ uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju 

reševanja besedilnih nalog (+3 %); 
▪ rešijo besedilne naloge (probleme) (+13 %). 

 

MODRO OBMOČJE  

 

Naloge preverjajo nižje in 

višje taksonomske ravni, 

prevladuje pojasnjevanje in 

utemeljitev dobljenih rešitev 

ter kritičen 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). 

Poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, uporaba 
kompleksnih postopkov, izvajanje rutinskih postopkov, 
reševanje in raziskovanje problemov 

 
Učenci: 
▪ uporabljajo simbole d, s, t (+11 %); 
▪ primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila (+5 %); 
▪ decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10  

(–14 %); 
▪ skozi dano točko narišejo vzporednico in pravokotnico k 

dani premici (–25 %); 
▪ ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski premici 

(+4 %); 
▪ izmerijo in izračunajo obseg lika (brez uporabe formul) kot 

vsoto dolžin stranic (–6 % in –9 %); 
▪ delijo dve naravni števili (količnik je decimalno število) in 

naredijo preizkus (+11 %); 
▪ rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije 

(+10 % in –3 %); 
▪ ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost 

številskega izraza (+11 %); 
▪ učinkovito in zanesljivo izračunajo vrednost izraza, v 

katerem nastopajo decimalna števila (–8 %); 
▪ prepoznajo pravilo v številskem zaporedju, ga nadaljujejo 

in napovejo (npr. 20. člen zaporedja) (–5 %). 
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NAD MODRIM OBMOČJEM 
 
Naloge, ki niso tipične za 
nobeno od prej opisanih 
območij in jih v 65 odstotkov 
primerov ne rešijo niti učenci z 
najboljšimi dosežki. Te naloge 
reši manj kot tretjina najboljših 
učencev, to je učencev, ki so 
uvrščeni v modro območje. 

Poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, izvajanje 
rutinskih postopkov, uporaba kompleksnih postopkov, 
Reševanje in raziskovanje problemov. 
 
Učenci: 
▪ rešijo matematični problem in problem z življenjskimi 

situacijami (+9 %); 
▪ spoznajo potrebo po obrazcih za računanje obsega in 

ploščine pravokotnika/kvadrata ipd. (–8 %); 
▪ rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije  

(–4 %); 
▪ množijo dve decimalni števili (–2 %); 
▪ razvijajo kritičen odnos do podatkov in rešitve (–3 %); 
▪ prepoznajo pravilo v številskem zaporedju, ga nadaljujejo 

in napovejo (npr. 20. člen zaporedja) (+8 %). 
 

 
Večja odstopanja od povprečja: 
 
➢ nad državnim povprečjem: 

− zaokrožijo  naravna števila;  

− ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski premici rešijo besedilne naloge 
(probleme); 

− uporabljajo simbole d, s, t (desetiške enote); 

− delijo dve naravni števili (količnik je decimalno število) in naredijo preizkus; 

− ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega izraza; 
 
➢ pod državnim povprečjem: 

− opredelijo, ocenijo, izmerijo in s simboli zapišejo razdaljo med točko in premico ter med 
dvema vzporednima premicama – pretvarjajo merske enote in računajo z njimi; 

− skozi dano točko narišejo vzporednico in pravokotnico k dani premici; 

− na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih 
zapišejo v obliki ulomka; 

− decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10; 

− skozi dano točko narišejo vzporednico in pravokotnico k dani premici. 
 
Sklep 

Analiza dosežkov kaže, da so učenci 6. razreda naše šole reševali naloge primerljivo z ostalimi  
slovenskimi šestošolci (odstopanja so podobna v plus in v minus). 
Odstopanja od državnega povprečja so iz različnih barvnih območij in različnih taksonomskih 
stopenj.  
Primanjkljaj je opazen pri geometrijski nalogi, kar je posledica dela na daljavo. Pri 
načrtovanju pouka na daljavo smo geometrijo izvzeli, saj je pri načrtovanju potreben 
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direkten nadzor. Po vrnitvi v šolo smo osnovne geometrijske pojme uporabili v konkretnih 
nalogah, obravnavali pa šele po opravljenem NPZ. 
 

USMERITVE ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

Vsebine, ki so zaradi dela na daljavo bile izvzete, bomo ustrezno vključili k vsebinam v 
prihodnjem šolskem letu.  
Posebno pozornost bomo namenili geometrijskemu delu, tako natančnosti kot označevanju 
in zapisovanju s simboli. Vključevali bomo uporabo merskih enot v različnih situacijah.  
Pri reševanju problemskih nalog bomo učence vztrajno opozarjali na doslednost, da bodo  
izpisali dane podatke, si zastavili ustrezna vprašanja, predvsem pa rešitev kritično 
ovrednotili.  
Vztrajali bomo pri rednem delu domačih nalog, kar bomo dosledno preverjali. 
Učence bomo vzpodbujali h kritičnemu spremljanju njihovega znanja in iskanju načinov 
učenja, s katerim bodo prišli do zastavljenega cilja.  

 
Na 1. roditeljskem sestanku v šolskem letu 2021/22 bomo z natančno analizo seznanili starše 
sedanjih šestošolcev. 
 

V Miklavžu na Dravskem polju, 28. 6. 2021                            Aktiv učiteljev matematike 
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ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA 

OB KONCU 2. TRILETJA (6. RAZRED) V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 

 

Nacionalni preizkus znanja je potekal 10. 5. 2021. Udeležilo se ga je 68 učencev od 71 prijavljenih 

učencev 6. razredov, torej je bila udeležba  95,7 %.  

Učenci so na preverjanju dosegli 73,2 % uspeh. Primerjava z republiškim povprečjem, ki je bilo 

66,8 %, pokaže, da je šolsko povprečje višje za 6,4 %. Trije učenci so dosegli 100 % rezultat, najnižji 

dosežek je bil 16 %. 

Rezultati po razredih: 

6. a – 75,1 %,  

6. b – 68,6 %,  

6. c – 75,9 % . 

 

Triindvajset (23) učencev je doseglo rezultat pod povprečjem in 45 učencev nad povprečjem. 

 

Spodnja tabela prikazuje primerjalno razporeditev dosežkov po odstotkih med šolo in državo. 

 

 
Iz tabele je razvidno, da je 17 (25 %) naših učencev doseglo rezultat med 91–100 %, 17 (25 %) 

učencev rezultat med 81–90 %, 9 (13 %) učencev rezultat med 71– 80%, 6 (8 %) učencev rezultat 

med 61–70 %, 4 (4,4 %)  učenci rezultat med 51–60 %, 7 (10 %) učencev rezultat med 41–50 %, 6 

(8, 8 %) učencev med 31–40 %, 2 učenca (1,5 %)  rezultat med 11–20 %.  

 

 



Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju 

 

- 79 - 

 

 
 

Porazdelitev dosežkov na šoli in v Sloveniji je nekoliko pomaknjena v desno, iz grafa je razvidno, da 

se državno kot tudi šolsko povprečje nahaja v rumenem področju. 

Glede na razpršenost dosežkov pri NPZ lahko trdimo, da si učenci naše šole niso raznoliki po znanju.  

Povprečje na šoli spada v rumeno področje, ki označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo 

med polovicama dosežkov. V povprečju učenci na šoli izkazujejo znanje, tipično za rumeno področje.  

Opis rumenega območja:  

slušno razumevanje: učenci razumejo slišano besedilo, prepoznajo pomembne podatke, povzamejo 

besedilo in ga povežejo s sliko, poiščejo nadpomenko, znajo parafrazirati in uspešno zaznajo 

distraktorje; 

bralno razumevanje: razumejo širše besedilo in iz prebranega besedila razberejo in razumejo 

posredno izraženo podrobnost z zmožnostjo povezovanja in sklepanja, uspešno zaznajo distraktorje, 

prepoznajo povezanost znotraj povedi in med njimi; 

besedišče: učenci poznajo in pravilno rabijo besedišče v sobesedilu, prepoznajo distraktorje. 

 

Analiza nalog 

 

NPZ iz angleščine preverja znanje jezikovnih spretnosti, in sicer: slušnega razumevanja, bralnega 

razumevanja, rabe jezika in besedišča ter pisnega sporočanja.  

Spodnja tabela prikazuje primerjalno uspešnost po nalogah (spretnostih) med šolo in državnim 

povprečjem. 

 

Naloga Povprečje na ravni 

republike v odstotkih 

Povprečje točk  

na šoli v odstotkih 

Razlika 

A1 Slušno razumevanje 71 % 76 % +5 % 

A2 Slušno razumevanje 77 % 86 % +9 % 

B1 Bralno razumevanje  81 % 83 % +2 % 

B2 Bralno razumevanje  59 % 67 % +8 % 

C1  Besedišče/raba jezika 65 % 72 % +7 % 

C2A  Besedišče/raba jezika 78 % 84 % +6 % 

C2B  Besedišče/raba jezika 63 % 69 % +6 % 

D Pisno sporočanje 50 % 57 % +7 % 

Besedišče 50 % 57 % +7 % 

Slovnica  41 % 49 % +8 % 

Vsebina  57 % 63 % +6 % 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so učenci naše šole reševali vse naloge nadpovprečno. 
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Na grafu so s stolpci predstavljeni indeksi težavnosti za naloge oz. postavke za učence na šoli in v 

Sloveniji. Graf izkazuje, da so učenci naše šole vse postavke reševali uspešnejše v primerjavi s 

povprečjem v Sloveniji, zato lahko sklepamo, da v povprečju učenci dosegajo naslednje standarde 

znanja po zmožnostih oz. spretnostih:  

• slušno razumevanja, izluščijo glavne poudarke slišanega besedila, prepoznajo pomembna 

dejstva in podatke, hkrati ustvarjajo relevantne povezave med slišanim in vidnim gradivom. 

Prepoznajo distraktorje.  

• bralno razumevanje, razumejo glavno misel besedila in iščejo podrobne informacije, ki so 

izražene neposredno in jih ni mogoče preprosto prepisati iz besedila, temveč je potrebno 

sklepanje in povezovanje v sobesedilu.  

• besedišče in raba jezika, razumejo pomen besed in besednih zvez iz sobesedila, prepoznajo 

besede na sliki in jih smiselno uporabijo v sobesedilu, ustrezno zapisujejo znane besede, hkrati 

prepoznajo distraktorje. 

• pisno sporočanje, ob slikovnih iztočnicah zapišejo vsebinsko ustrezno besedilo z uporabo 

raznolikega besedišča ter ustreznih slovničnih struktur. Pišejo enostavčne in večstavčne 

povedi in ustrezno zapisujejo znano besedišče. Vsebina se navezuje na obravnavano in 

poznano temo.  

 

Sklep 

 

Rezultati letošnje generacije 6. razredov nas navdajajo s ponosom. Za uspeh smo zaslužni tako učitelji 

kot tudi učenci, ki smo za ta uspeh delali od 1. razreda naprej, ko učenci pričnejo z učenjem angleščine 

kot neobveznim izbirnim predmetom in nadaljujejo z angleščino kot predmetom obveznega 

predmetnika od 2. razreda naprej. Tim učiteljic angleškega jezika od 1. do 9. razreda se na strokovnih 

aktivih usklajuje in izvaja temeljite letne primopredaje doseženih učnih ciljev.  

Seveda pa se učiteljice angleščine zavedamo, da je angleščina vseprisotna v življenju današnjih 

najstnikov, kar ima zagotovo vpliv na šolsko znanje. Mnogi učenci zaradi vsakodnevne uporabe 

angleščine v prostem času izkazujejo znanje, ki presega pričakovano znanje tujega jezika 

povprečnega 12-letnika. 

Rezultati tudi pokažejo, da ta generacija, ki je dobršen del pouka v zadnjih dveh letih imela na daljavo, 

dosega zelo dobre rezultate. 
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Usmeritve in delo v prihodnjem šolskem letu 

 

Pri pouku angleščine bomo v drugem VIO nadaljevali s poudarjanjem razvijanja bralno-učnih 

strategij. Prav tako bomo nadaljevali s sistematičnim preverjanjem slušnega razumevanja v bolj 

kompleksnih oblikah (poslušanje različnih narečij angleščine, poslušanje za določeno podrobno 

informacijo z vključevanjem distraktorjev). 

Z dosedanjo prakso prepletanja različnih tipov nalog vseh štirih spretnosti bomo 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. Tako bomo 

še naprej diferencirali delo ter dodatno vzpodbujali tiste učence, ki dosegajo višje standarde znanj. 

 

Priprava učencev in vpogled  

 

Učenci skozi vse leto rešujejo naloge različnih tipov in preverjajo svoje jezikovne spretnosti ter se na 

ta način posredno pripravljajo na NPZ. Reševanje preteklih preizkusov je bilo vključeno v redni pouk 

angleščine po načelih formativnega spremljanja s samoevalvacijo in temeljito povratno informacijo 

učitelja. 

 

Pri vpogledu v rezultate in analizi preizkusa smo podali 6 ugovorov, 3 so bili uspešno rešeni.  

Vpogled v NPZ  je bil 8. 6. 2021, v času šole v naravi.  

 

Rezultati NPZ preteklih let in letošnjega leta 

 

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 % 

2017 57,35 % 62,36 % 

2018 51,06 % 46,89 % 

2019 51,36 %, 41,94 % 

2021 ODPOVEDANO  

2021 66,8 % 73,2 % 

 

Primerjava z ocenami pri pouku po razredih 

 

Tabela kaže korelacijo med zaključno oceno pri angleščini in uspešnostjo na NPZ, najuspešnejši je 

6. c-razred. 

  

 Povprečna zaključna ocena Rezultat NPZ 

6. a 4,43 75,1 % 

6. b 4,2 68,6 % 

6. c 4,54 75,9 % 

 

Miklavž na Dravskem polju, 1. 7. 2021                       

Zapisala: Katja Zobec     
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ANALIZA DOSEŽKOV NPZ SLOVENŠČINA, 9. RAZRED, 2021 

 

1. PRIMERJAVA DOSEŽKOV ŠOLE NA NPZ Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

 OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU SLOVENIJA 

ŠTEVILO UČENCEV  

17639 PRIJAVLJENI 

 

66 

OPRAVLJALI 

 

63 

OPRAVLJALI  

(brez učencev s PP)   

52 

 

POVP. ŠT. 

% TOČK 

49 50, 36 49, 1 

 

Povprečni dosežek pri slovenščini na šoli (49 %) je za 0,1 % nižji od povprečja v državi (49,1 %).  

 

2. PREGLED DOSEŽKOV NA NPZ V OBDOBJU 2016−2021 

2021 49,00 (–0,10) 

2020 / 

2019 43,00 (–5,50) 

2018 52,85 (+1,85) 

2017 49,06 (+2,68) 

2016 55,29 (+1,75) 

Leta 2020 učenci NPZ-ja zaradi epidemije Covid-19 niso pisali. 

 

3. OPISI DOSEŽKOV UČENCEV 9. RAZREDA NA NACIONALNEM PREVERJANJU 

ZNANJA 

Preizkus iz slovenščine je bil dvodelen, v razmerju, kot ga določa učni načrt (UN): 40 % nalog v 

preizkusu je preverjalo standarde znanja iz književnosti, 60 % pa iz jezika. 

 

3.1 IZHODIŠČNA BESEDILA IN NALOGE V PREIZKUSU 

Izhodiščno besedilo (IB) v književnem delu preizkusa (I. del) je bil odlomek iz dramskega besedila 

Smiljana Rozmana Ta glavna Urša (Mladinska knjiga, 1985, str. 218–221). Naloge ob besedilu so 

preverjale recepcijsko zmožnost, tj. zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega 

besedila in zmožnost samostojnega pisanja o oz. ob njem (UN, standardi znanja, str. 93). Naloge so 

večinoma preverjale zmožnost razumevanja besedil (iz neposrednih in posrednih besedilnih signalov) 
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oz. samostojnega predstavljanja ugotovitev o književnem besedilu (npr. o književnih osebah). Ena 

naloga je preverjala literarnovedno znanje.  

II., jezikovni del preizkusa, se je navezoval na izhodiščno besedilo Petra Gruma: Ludwig Van 

Beethowen – dramatični »tonski pesnik«. Besedilo je bilo prirejeno za potrebe NPZ. Naloge iz jezika 

so v skladu s standardi znanja v UN (str. 88) preverjale zmožnost kritičnega sprejemanja 

enogovornega neumetnostnega besedila, tj. tihega branja in razumevanja besedila, primernega 

starosti učencev. 

 

4. PRIMERJAVA DOSEŽKOV PO POSAMEZNIH NALOGAH 

4.1. NIŽJI DOSEŽKI V PRIMERJAVI Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

2.10 b = –43  % 

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Metajezikovna zmožnost  razumevanje, uporaba Ali je beseda vizija domača beseda? 

Pojasni. 

 

2. 13 a = –32 % 

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Metajezikovna zmožnost  znanje, poznavanje V katerem pomenskem razmerju sta 

členka v izpisani povedi? Obkroži. 

 

2. 14 c = –27 % 

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Metajezikovna zmožnost  znanje, poznavanje 

 

Kaj je označeni del povedi? Obkroži. 

(Obkrožiti so morali pravi odvisnik.) 

 

2. 13 b = –23 % 

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Metajezikovna zmožnost  znanje, poznavanje 

 

Iz povedi izpiši pridevnik in 

samostalnik, ki spadata v isto besedno 

družino. Vsakega napiši na ustrezno 

črto. 
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1. 06 = –16 % 

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Poimenovalna zmožnost razumevanje, uporaba 

 

Kaj pomeni podčrtana besedna zveza? 

Pojasni s svojimi besedami. 

Dedek je dahnil, kot bi se mu s srca 

odvalil težak kamen. 

 

4.2 VIŠJI DOSEŽKI V PRIMERJAVI Z DRŽAVNIM POVPREČJEM 

1.09 c = +30 % 

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Jezikovna zmožnost znanje/poznavanje; 

razumevanje, uporaba 

Odlomek preoblikuj v dramsko 

besedilo. 

 

1. 09 b = +21 %  

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Zmožnost pisnega 

tvorjenja ob UB 

razumevanje, uporaba Odlomek preoblikuj v dramsko 

besedilo. 

 

2.06 = +20 % 

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Zmožnost sprejemanja 

NUB  

razumevanje, uporaba V izhodiščnem besedilu sta omenjeni 

dve glasbeni obdobji, s katerima je 

povezan Ludwig van Beethoven. Navedi 

ju. 

 

1.01 b = +19 % 

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Literarnovedno znanje, 

recepcijska zmožnost ob 

UB  

znanje/poznavanje; 

razumevanje, uporaba 

Utemelji trditev. Izhodiščno besedilo 

sodi v sodobno književnost. 
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2. 03 a = +17 % 

ZMOŽNOST TAKSONOMSKA 

STOPNJA 

NALOGA 

Slogovna zmožnost  razumevanje, uporaba Izpiši dva primera, iz katerih lahko 

razberemo, koga avtor izhodiščnega 

besedila nagovarja v prvem okvirčku. 

 

5. SKLEP 

Rezultati kažejo, da je primanjkljaj v povezovanju temeljnega jezikovnosistemskega znanja v 

zaokroženo celoto, tako učenci niso znali s svojimi besedami pojasniti besede vizija. Primanjkljaji so 

tudi pri posameznih besedah iz besedila, ki jim niso znali določiti oblikovne lastnosti, učenci so imeli 

težave z določanjem pravega odvisnika in iskanjem pridevnika in samostalnika iz iste besedne 

družine. Odstopanja od državnega povprečja se kažejo tudi v razlaganju dane besede in frazema iz 

besedila. Učenci so uspešneje reševali naloge, povezane z umetnostnim besedilom. Spodbuden je 

podatek, da so bili zelo uspešni pri pisanju tvorbne naloge in uporabi pravopisnih in slovničnih pravil. 

Učenci so uspešno sprejemali neumetnostno in umetnostno besedilo, brali so z razumevanjem in 

vrednotili prebrano, tako so učenci uspešno določali okoliščine nastanka sprejetega besedila in 

uporabljali ustrezno literarnovedno znanje.  

Zaključujemo, da je v prihodnje treba nadaljevati z obravnavanjem učne snovi celostno. Ob branju 

umetnostnih in neumetnostnih besedil moramo razvijati tudi metajezikovno zmožnost, tako da učenci 

dobijo širši pogled na obravnavano snov. Pri načrtovanju vsebin in aktivnosti za posamezen sklop 

bomo vključili tudi učence in jim s povratno informacijo dajali sproten vpogled v njihovo znanje. 

Nadaljevali bomo s spodbujanjem k samostojnem tvorjenju učinkovitih in jezikovno pravilnih 

zaokroženih besedil, ki so smiselno povezana z izhodiščnimi besedili, in uporabi literarnovednega 

znanja.  

 

Miklavž na Dravskem polju, 24. 6. 2021     Zapisali: 

          Nina Adam  

Katarina Germšek 
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Poročilo o NPZ iz MATEMATIKE v 9. razredu v šolskem letu 2020/21 
 

Datum: četrtek, 6. 5. 2021 
 

Od 66 učencev 9. razreda se je  NPZ udeležilo 57 učencev, kar je 86 %. 
 

1) Podatki za šolo in primerjava z državnim povprečjem. 

Št. učencev Dosežek šole  Državno povprečje Odstopanje 

57 47,8 % 48,2 % –0,4% 
 

 9. a 9. b 9. c 

ŠTEVILO UČENCEV 20 19 18 

Dosežek v % 44,9 % (–3,3) 54,1 % (+5,9) 44,4 % (–3,8) 

 
2) Primerjava podatkov o dosežkih iste generacije v 6. razredu (šol. leto 2017/18). 

Št. učencev Dosežek šole  Državno povprečje Odstopanje 

59 49,1 % 52,4 % –3,3% 

 

 6. a 6. b 6. c 

ŠTEVILO UČENCEV 20 19 20 

Dosežek v % 46,2 % (–6,2) 56,5 % (+4,1) 43,9 % (–8,5) 

 
 

3) Podatki po skupinah.  

 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 

ŠTEVILO 
UČENCEV 

12 9 11 12 13 

Dosežek v % 55,7 % (+7,5) 47,6 % (–0,6) 49,8 % (+1,6) 48 % (–0,2) 38,9 % (–9,3) 

 
4) Odstopanje števila učencev glede na državno povprečje. 

 

Pod državnim povprečjem Nad državnim povprečjem 

25 učencev (44 %) 32 učencev (56 %) 

 
      Najnižji dosežek pri NPZ je 4 točk ali 8 %, najvišji pa 47 točk ali 94 %. 
 
 

5) Število učencev po območjih. 
 

 

 
 
 

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

13 učencev 

(23 %) 

16 učencev 

(28 %) 

25 učencev 

(44 %) 

3 učenci 

(5 %) 
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6) Primerjalna analiza dosežkov po letih. 

ŠOLSKO LETO 
DRŽAVNO 

POVPREČJE V % 
ŠOLSKO 

POVPREČJE v % 
ODSTOPANJE 

2010–2011 55,6 51,5 –4,1 

2011–2012 51,4 50,2 –1,2 

2012–2013 55,3 54,3 –1 

2013–2014 53,4 51,3 –2,1 

2014–2015 57 50,2 –6,8 

2015–2016 51,5 51 –0,5 

2016–2017 58,4 62,8 +4,4 

2017–2018 53,1 55,9 +2,8 

2018–2019 51,1 49,1 –2 

2020–2021 48,2 47,8 –0,4 
 

7) Analiza po nalogah 
 

 
Večje odstopanje nad državno povprečje je bilo pri dveh nalogah, ki sodita na področje 
obdelave podatkov (+4%) ter osnovni geometrijski elementi in pojmi (+4). 
 

Največje odstopanje pod državno povprečje je bilo pri dveh nalogah, ki sodita na področje 
geometrije v ravnini in prostoru (-8%) ter racionalna števila in funkcija (-6%). 
 
Večina teh ciljev se je obravnavala v času dela na daljavo ali pa zaradi dela na daljavo do 
NPZ ti še cilji niso bili obravnavani oz. preverjeni. 
 

6) 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. 
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BARVNA OBMOČJA DOSEŽKI UČENCEV 

 

 

 

 

 

ZELENO OBMOČJE 

Naloge iz zelenega območja 
preverjajo osnovno 
matematično znanje 
o številih, merjenju in 
podatkih. 

Učenci na številskem traku prikažejo starosti dveh oseb, 
izračunajo razliko med starostma dveh oseb. Izmerijo razdaljo 
med točko in premico, k dani premici narišejo vzporednico 
skozi dano točko s simbolom zapišejo vzporednost dveh 
premic. 
Pretvorijo tone v kilograme in izračunajo razliko dveh količin. 
Učenci:  
- prikažejo naravno število na številski premici 98 % (+5 %); 
- rešijo preprosto problemsko nalogo iz vsakdanjega življenja z 
izvajanjem rutinskih postopkov osnovnih računskih operacij 
95 % (+2 %); 
- opredelijo, ocenijo, izmerijo in s simboli zapišejo razdaljo med 
točko in premico, med dvema vzporednima premicama 91 % 
(+3 %); 
- skozi dano točko narišejo vzporednico in pravokotnico k dani 
premici 88 % (+4 %); 
- poznajo in uporabljajo matematično simboliko (vzporednost, 
pravokotnost) 88 % (+4 %); 
- uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju besedilnih 
nalog 79 % (–1 %); 
- rešijo problemsko besedilno nalogo 75 % (–3 %). 

RUMENO OBMOČJE 
 
Naloge iz rumenega območja 
preverjajo izvajanje rutinskih 
postopkov (II. taks. raven) in 
uporabo kompleksnih 
postopkov (III. taks. raven).  

Učenci zmnožijo dve tromestni naravni števili. Dopolnijo 
enakost z upoštevanjem izpostavljanja skupnega faktorja. 
Upodobijo ulomka na številski premici ter točko v 
koordinatnem sistemu. Uporabijo ustrezno strategijo pri 
reševanju vsakdanjega problema.  
Učenci:  
- pisno množijo naravna števila do milijona 63 % (–3 %); 
- izpostavijo skupni faktor 67 % (–5 %); 
- upodobijo točko z dano koordinato na realni osi 54 % (–8 %); 
- ponazorijo dani ulomek kot del lika in na številski premici 67 % 
(–4 %); 
- upodobijo točko z danima koordinatama v ravnini 60 % (–4 
%); 
- ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega 
izraza 53 % (–9 %); 
- rešijo besedilne naloge (probleme) 74 % (–1 %); 
- ocenijo rezultat in izračunajo natančno vrednost številskega 
izraza 67 % (0 %). 

RDEČE OBMOČJE 
 

Naloge  preverjajo  tako nižje 

(razumevanje in  uporaba) 

kot višje  taksonomske  ravni  

(reševanje in raziskovanje 

Učenci izračunajo produkt dveh decimalnih števil. Upoštevajo 
vrstni red računskih operacij. Vstavijo vrednosti spremenljivk v 
številski izraz. Pretvarjajo enote za dolžino. Uporabijo pravilno 
strategijo za izračun prostornine prizme (kvadra). Zapišejo 
koordinati dveh predstavljenih racionalnih števil. Uporabijo 
pravilo urejanja podatkov po velikosti za izračun mediane. 
Zapišejo modus za dane podatke. 
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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:  

- množijo dve decimalni števili 55 % (+1 %); 
- izračunajo vrednost številskih izrazov 45 % (+2 %); 
- razumejo pomen spremenljivk v izrazih 61 % (+10 %); 
- pretvarjajo merske enote na izbrano enoto in računajo z njimi 
(manjše enote v večje) 42 % (–8 %); 
- izračunajo površino kocke in kvadra (brez obrazcev) 30 % (–14 
%); 
- upodobijo točko z dano koordinato na realni osi 46 % (–6 %); 
- upodobijo točko z dano koordinato na realni osi 40 % (–8 %); 
- določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane 
podatke 63 % (+10 %); 
- določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane 
podatke 61 % (+8 %). 

MODRO OBMOČJE  

 

Naloge preverjajo nižje in 

višje taksonomske ravni, 

prevladuje pojasnjevanje in 

utemeljitev dobljenih rešitev 

ter kritičen 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 zaokrožijo naravno število na tisočice. Izračunajo 
količnik pozitivnega in negativnega racionalnega števila. Rešijo 
problemsko nalogo s starostmi. Na podlagi simbolnega zapisa 
načrtajo pravokotnico k dani premici skozi dano točko. 
Dopolnijo enakost na podlagi pravila za kvadrat dvočlenika. 
Izračunajo prostornino prizme (kvadra). Izračunajo razliko 
velikosti osnovnih ploskev dveh kvadrov in to zapišejo z 
odstotki. Utemeljijo rešljivost problema iz vsakdanjega 
življenja. Določijo mediano danih podatkov. Izračunajo 
povprečno vrednost danih podatkov. Uporabijo pomen 
povprečne vrednosti pri reševanju problema iz vsakdanjega 
življenja.   
Učenci: 
- števila zaokrožijo na desetice, stotice, tisočice, desettisočice, 
stotisočice 39 % (–5 %); 
- delijo celi oziroma racionalni števili 37 % (+5 %); 
- rešijo matematično problemsko nalogo s starostjo 37 % (–6 
%); 
- skozi dano točko narišejo vzporednico in pravokotnico k dani 
premici 47 % (+4 %); 
- izpeljejo pravilo za računanje kvadrata dvočlenika 40 % (+18 
%); 
- izračunajo površino kocke in kvadra (brez obrazcev) 25 % (–11 
%); 
- izračunajo p % od osnove 18 % (–6 %); 
- razvijajo kritični odnos do podatkov in rešitve 26 % (–5 %); 
- razumejo in uporabljajo dolžino krožnega loka kot del dolžine 
krožnice ter ploščino krožnega izseka kot del ploščine kroga 26 
% (+6 %); 
- določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane 
podatke 42 % (+9 %); 
- določijo aritmetično sredino 30 % (0 %); 
- razumejo in uporabijo aritmetično sredino pri reševanju 
(matematičnih) problemov 23 % (–3 %). 
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NAD MODRIM OBMOČJEM 
 
Naloge, ki niso tipične za 
nobeno od prej opisanih 
območij in jih v 65 odstotkov 
primerov ne rešijo niti učenci z 
najboljšimi dosežki. Te naloge 
reši manj kot tretjina najboljših 
učencev, to je učencev, ki so 
uvrščeni v modro območje. 

Učenci izračunajo vrednost številskega izraza z racionalnimi 
števili. Izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami. Rešijo 
neenačbo in zapišejo množico rešitev. Izračunajo maso prizme. 
Poimenujejo tetivo. Izračunajo dolžino krožnega loka. 
Izračunajo obseg krožnega izseka. Izračunajo ploščino krožnega 
izseka. Izračunajo verjetnost dogodka. 
Učenci: 
- izračunajo vrednost številskih izrazov 12 % (–4 %); 
- izračunajo vrednost izraza s spremenljivkami za izbrane 
vrednosti spremenljivk 28 % (+2 %); 
- uporabijo znanje o reševanju enačb in neenačb pri izražanju 
neznanke iz enačbe oziroma neenačbe (formule) 16 % (–3 %); 
- s premislekom rešijo enačbe in neenačbe 11 % (–1 %); 
- uporabljajo pretvarjanje merskih enot pri reševanju 
matematičnih problemov in problemov iz življenjskih situacij 11 
% (–1 %); 
- v različnih situacijah prepoznajo pojme: polmer in premer 
krožnice/kroga, sekanta, mimobežnica, tetiva, tangenta 7 % 
(+1 %); 
- poznajo pitagorov izrek in ga uporabljajo pri računanju 
neznane dolžine stranice v pravokotnem trikotniku 9 % (+1 %); 
- rešijo besedilne naloge v povezavi s krogom (z računalom in 
brez njega) 18 % (+3 %); 
- rešijo besedilne naloge v povezavi s krogom (z računalom in 
brez njega) 16 % (+5 %); 
- razumejo in uporabljajo dolžino krožnega loka kot del dolžine 
krožnice ter ploščino krožnega izseka kot del ploščine kroga 4 % 
(–2 %); 
- ocenijo verjetnost s sklepanjem in utemeljevanjem (življenjske 
situacije) 23 % (+4 %). 

 
Večja odstopanja od povprečja: 
 

➢ nad državnim povprečjem 

− razumevanje in uporaba vrednosti spremenljivk v izrazih 

− uporaba pravila za kvadrat dvočlenika 

− izračun srednjih vrednosti – modus, mediana, povprečna vrednost 
 
➢ Pod državnim povprečjem 

− upodobitev racionalnih števil na številski premici 

− pretvarjanje enot (masa, dolžina) 

− izračun prostornine kvadra 
 
Sklep 

Analiza dosežkov kaže, da so učenci 9. razreda naše šole večino nalog reševali približno tako 
kot povprečni slovenski devetošolci (odstopanja so pri več kot dveh tretjinah nalog do 5 %). 
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Večinoma so odstopanja od državnega povprečja manjša in iz različnih barvnih območij ter 
različnih taksonomskih stopenj.  
Večja odstopanja v minus so pri ciljih, ki so bili zaradi dela na daljavo obravnavani po NPZ 
(geometrija v prostoru, upodobitev točk na realni osi). 
Večja odstopanja v pozitivno pa pri izrazih s spremenljivkami, srednjih vrednostih ter 
nalogah sklepanja in utemeljevanja. 
Vse naloge so učenci znali reševati, vendar z napakami zaradi površnosti, nerazumevanja 
navodil ali vsebine naloge. 
Obsežnejše naloge, z več cilji, so učenci začeli reševati zanesljivo, zbrano, nato so se pojavile 
napake ali pa so z reševanjem prenehali. 
 
Če primerjamo rezultate NPZ devetošolcev z rezultati, ki so jih dosegli na NPZ v šestem 
razredu, vidimo, da se je odstopanje od državnega povprečja precej izboljšalo (6. r. –3,3 %, 
9. r. –0,4 %), prav tako pa je tokrat precej večji delež učencev, ki so dosegli rezultat nad 
državnim povprečjem (6. r. 40 %, 9. r. 56 %).  
 
USMERITVE ZA DELO V PRIHODNJE 

Učitelji matematike že vsa leta, odkar delamo analizo NPZ, vključujemo v pouk matematike 
tiste vsebine in aktivnosti, za katere menimo, da bodo dolgoročno vplivale na izboljšanje 
znanja in dosežkov.  
Ker smo prepričani, da je za doseganje uspeha pri matematiki potrebno sprotno in 
kontinuirano delo, bomo nadaljevali z rednim preverjanjem domačega dela, trudili in 
vztrajali bomo pri doslednosti učencev, kadar rešujejo problemske naloge (zastavljati si 
ustrezna vprašanja, izpisati dane podatke, rešitev kritično ovrednotiti) ter urejenosti zapisov. 
 
 
V Miklavžu na Dravskem polju, 28. 6. 2021                                                              Lilijana Zdunič 

Nevenka Gselman  
Helena Jus Silič 
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ANALIZA  REZULTATOV  NPZ  –  ŠPORT  9. R., 10. 5. 2021 

 

OŠ Miklavž na Dravskem polju 

Število prijavljenih            66 

Število udeleženih             59 (89,4 %) 

Odstotne točke                      55,8 

Odstotne točke (std.)           14,1 (višji stand. odklon kot v Sloveniji – naši učenci so po znanju bolj 

raznoliki) 

  

Slovenija 

Število prijavljenih            4765 

Število udeleženih             4359 (91,5 %) 

Odstotne točke             53,0 

Odstotne točke (std.)            13,3 

 

SLOVENSKO POVPREČJE        53 % 

ŠOLSKO POVPREČJE            55,8 % (+2,8 %) 
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NPZ – šport je bil na naši šoli prvič, zato ni primerjave po letih. 

 

PRIMERJAVA DOSEŽKOV ŠOLA – SLOVENIJA 

 

Primerjava dosežkov, NPZ v 9. razredu OŠ 2021, Šport 

Interval Šola 

(št.) 

Šola 

(%) 

Slovenija 

(št.) 

Slovenija 

(%) 

Šola (%) – 

Slovenija (%) 

0–10 1 1,7 11 0,3 1,4 

11–20 0 0,0 44 1,0 –1,0 

21–30 0 0,0 187 4,3 –4,3 

31–40 7 11,9 488 11,2 0,7 

41–50 14 23,7 1166 26,7 –3,0 

51–60 12 20,3 1083 24,8 –4,5 

61–70 18 30,5 1015 23,3 7,2 

71–80 5 8,5 325 7,5 1,0 

81–90 2 3,4 38 0,9 2,5 

 91–100 0 0,0 2 0,0 0,0 

Skupaj 59 100,0 4359 100,0 0,0 

  

 

Primerjava po razredih in spolu 

 

9. a – deklice 59,1 % 9. a – dečki 44,8 % 

9. b – deklice 51,1 % 9. b – dečki 67,7 % 

9. c – deklice  56,8 % 9. c – dečki  54 % 

SKUPAJ: 55,67 %   55,5 % 
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INDEKS TEŽAVNOSTI po NALOGAH 

 – vrednost 1 – lahka naloga (rešili so jo vsi) 

 – vrednost 0 – zahtevna naloga (rešil je ni nihče) 

 

 
 

Zaključek:  

Naša šola je bila letos prvič udeležena v Nacionalnem preverjanju znanja Šport. Veseli dejstvo, da so 

v povprečju tako dekleta kot fantje presegli državno povprečje za 2,8 %. 

 

V dveh nalogah so ocenjevalci smatrali odgovore napačne (mrtvec, kar je vpisala večina naših 

učencev – pravilno bi bilo mrtvak, to je izraz, ki ga v tem delu države ne uporabljamo. Enako je bilo 

pri vprašanju pomoč sotekmovalcu – večina naših učencev je odgovorila, da je to Fair play, kar so 

smatrali za nepravilen odgovor). V kolikor bi upoštevali še ta dva odgovora, bi bili naši rezultati še 

boljši. 

Pri dveh vprašanjih iz gimnastike, kjer je šlo za pravilno izrazoslovje, ni bilo pravilnih odgovorov. 

Te športne panoge (dvovišinska bradlja) na naši šoli ne delamo, tako da bomo v bodoče posvetili 

nekaj pozornosti tudi tem vsebinam. 

 

Treba je povedati, da so učenke in učenci bili kar nekaj časa v stiku z NPZ-vprašanji pri pouku na 

daljavo. Verjamemo, da so tudi te ure pripomogle k boljšim rezultatom. 

 

Ugotavljamo, da je večina učencev pristopila resno k reševanju NPZ, saj menimo, da ni večjih 

odstopanj v dejanskem znanju in rezultatih. 

 

Analizo smo pripravili učitelji ŠPO. 
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13 RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE 
 

ŠOLA V NARAVI 

 

Realizirali smo šolo v naravi za učence naslednjih razredov: 3. a, b, c , 4. c in d-razred ter 5. in 6. 

razred. Ponudili smo jim vsebine z naravoslovnega, družboslovnega in športnega področja.  

Interes učencev za šolo v naravi je bil 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 

4. c, d 43 43 100 Hotel Tisa, Pohorje 7. 6.–9. 6. 2021 

3. a, b, c 68 62 91,2 Hotel Tisa, Pohorje 9. 6. –11. 6. 2021 

5. r. 65 59 90,7 
CŠOD Bohinj 

 
24. 5.–28. 5. 2021 

6. r. 71 64 90,1 
Hotel Jakec, Trije kralji 

 
7. 6.–11. 6. 2021 

7. r. 64 0 0 
Hotel Jakec, Trije kralji 

NI REALIZIRANO 
8. 3.–12. 3. 2021 

 

TEČAJNA OBLIKA POUKA NEMŠČINE 

 

V  šolskem letu 2020/21 se je na OŠ Miklavž na Dravskem polju in Podružnici Dobrovce izvajal tečaj 

nemškega jezika za učence 1., 2. in 3. razreda. Tečaj je potekal eno uro na teden, od septembra do 

junija. Na matični šoli v Miklavžu je tečaj izvajala učiteljica Ines Pečnik, na Podružnici Dobrovce pa 

učiteljica Dolora Klasinc. Skupaj se je v tem šolskem letu izvajalo 9 ur tečaja, ki ga je obiskovalo 

158 učencev. 

 

TEČAJ NEMŠČINE NA PODRUŽNICI DOBROVCE  

 

Na podružnici Dobrovce so se v tem šolskem letu izvajale tri ure tečaja nemškega jezika, ki ga je 

obiskovalo 43 učencev. Planiranih 35 ur tečaja je bilo tudi realiziranih.  

 

 

 

 

 

 

TEČAJ NEMŠČINE NA OŠ MIKLAVŽ 

 

Na OŠ Miklavž se je v tem šolskem letu izvajalo 6 ur tečaja nemškega jezika, ki ga je obiskovalo 115 

učencev. Planiranih 35 ur tečaja je bilo tudi realiziranih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODRUŽNICA 

DOBROVCE 

1. a: 17 

2. a : 14 

3. a: 12 

OŠ MIKLAVŽ 

1. b: 21 

1. c: 19 

                             1. d: 14  

 2. b: 15 

 2. c: 10 

3. b: 22 

3. c: 14 
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Samo učenci 1. razreda, ki jih je bilo na matični šoli skupaj 54, so bili razdeljeni v 2 skupini, v ostalih 

razredih se je pouk izvajal posamično, v matičnem razredu. Tečaj nemškega jezika je v tem šolskem 

letu od 9. 11. 2020 do 25. 1. 2021 ter od 1. 4. do 11. 4. potekal na daljavo. Z učenci smo se tedensko 

srečavali prek MS Teamsa. Prek video konferenc so se učenci naučili novih besed, pesmic, pridno pa 

so reševali tudi naloge, ki so bile naložene v spletnih učilnicah. Pri pouku na daljavo sem uporabljala 

video posnetke na kanalu Youtube in drugih spletnih mestih, ki so bili v pomoč pri učenju tujega 

jezika na daljavo. Po vrnitvi v šolske klopi, od 25. 1. 2021, pa je tečaj potekal v »mehurčkih«. Pri 

poučevanju v razredu se je ves čas uporabljal različen slikovni in drugi material ter sodobne metode 

poučevanja. V tečaj je bila vključena IKT. Uporabljalo se je učno gradivo, ki je primerno za učenje 

tujega jezika in je potrjeno s strani ministrstva za šolstvo. Učenci so skozi vse leto sestavljali svoj 

»portfolio« v mapici in se z osnovami nemškega jezika srečali njihovi razvojni stopnji primerno. Delo 

je potekalo sproščeno, velikokrat igrivo in zabavno. Žal nam tudi v tem šolskem letu ni uspelo 

izpeljati zaključne ekskurzije v Avstrijo: Styrassic Park, grad Herberstein. Zaključna ekskurzija se 

tako prestavi v mesec maj 2022. Ob zaključku tečaja so učenci prejeli potrdilo o obiskovanju tečaja. 

 

TEČAJ PLAVANJA 

 

Učencem 3. r. je plavalni tečaj odpadel zaradi razglašene epidemije koronavirusa Covid-19. 

Plavalni tečaj za učence 4. c in 4. d-razreda, ki jim je v lanskem šolskem letu odpadla šola v naravi 

z vsebinami plavanja, smo izvedli od 4. do 14. 5. 2021 na bazenu v Rušah. 

 

Vrsta 

tečaja 

vsi učenci 

4. c, 4. d udeleženci 

niso bili na 

plavalnem tečaju število plavalcev 

število 

neplavalcev 

 

plavalni 

 

43 43 (100 %) 0 (0 %) 41 (95,3 %) 2 (4,7 %) 

 

Učenci so bili v »mehurčkih« in razdeljeni v šest homogenih skupin (glede na znanje plavanja).   

Plavanje so učili učitelji OŠ Miklavž na Dravskem polju: Andreja Kolander, Marjetka Klep, Gregor 

Adorjan, Dušanka Kopše, Janja Štrucl in Nataša Bukovšek Kosi. 

S plavanjem smo pričeli ob 13.00 uri. Prvih 6 dni smo imeli plavanje 1 uro in 45 minut (do 14.45), 

naslednje dni pa 1 uro in 30 minut (do 14.30). Skupaj smo opravili 20 ur. 

 

Dosežki število učencev  

ZLATI delfin (7) 6  

plavalci SREBRNI delfin (6) 21 

BRONASTI delfin (5) 14 

Delfinček (4) 0  

 

 

neplavalci 

ZLATI morski konjiček (3) 0 

SREBRNI morski konjiček (2) 2 

BRONASTI morski konjiček (1) 0 

SKUPAJ 43  

 
 
Legenda: 

 

0* - učenec se ni udeležil preverjanja, učitelj pa ne ve, kakšno je njegovo znanje plavanja 
0 - učenec je neprilagojen na vodo 
1 - učenec zna drseti stegnjen na vodni površini z rokami naprej; drsi na prsih z glavo v vodi – gibanje izvaja 5 sekund 
2 - učenec preplava 8 m 
3 - učenec preplava 25 m 
4 - učenec preplava 35 m; plavanje prične s skokom v vodo na noge 
5,6,7 - učenec zna plavati po merilih za bronastega, srebrnega ali zlatega delfina oz. učitelj ve, da zna plavati 
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Ugotovitve 

Plavalni tečaj smo v celoti izvedli sami. Izvedba tečaja je bila kakovostna. Pohvala gre vsem 

prisotnim učiteljem, ki so se na tečaj res dobro pripravili.  

Tečaj smo izvedli na bazenu v Rušah, ki je bil v času učenja plavanja namenjen izključno nam, tako 

da smo lahko zagotovili »mehurčke« in v skladu s priporočili NIJZ izvedli tečaj.  

Imeli smo kakovostne pripomočke za učenje plavanja (plovce, črve …) in z njimi je bilo usvajanje 

plavalnih veščin še hitrejše. Učenci so lepo ravnali z rekviziti, tako da so ostali skoraj nepoškodovani. 

Uporabljali smo tudi pripomočke, ki se potopijo pod vodo, saj imajo učenci zelo radi igro, pri kateri 

iščejo predmete po dnu bazena. Plavalne deske so že dotrajane, tako da bo treba nabaviti nove. Prav 

tako bi potrebovali še plastične zaboje za shranjevanje rekvizitov, trak za spenjanje črvov in 

neoprenske obleke za učitelje plavanja. 

Šola je pri Zavodu za šport Planica (ŠRD Zvezdica) naročila priznanja in nalepke za učence. 

Priznanja so razredničarke razdelile ob koncu šolskega leta – skupaj z drugimi priznanji.  

Termin v mesecu maju je bil za spremljevalce tečaja in učence sprejemljiv, zunanje temperature so 

bile ugodne, nekaj časa se je pa izgubilo z vožnjo do kopališča in nazaj. 

 

 

KOLESARSKI IZPIT 

  

KOLESARSKI IZPITI ZA 6. razrede  

 

Učenci, ki so v preteklem šolskem letu 2019/20, obiskovali 5. razred, niso do konca opravili 

načrtovanih kolesarskih izpitov, zaradi spremembe režima šolskega dela 13. 3. 2020, ko je bilo 

uvedeno delo na daljavo. Praktične vožnje po prometnih površinah v šoli nismo izvajali. Učenci, 

kateri še niso opravili teoretičnega dela kolesarskega izpita, so ta del opravili septembra 2020. 

 

ANALIZA OPRAVLJENIH IZPITOV ZA 6. RAZREDE  

V 6. razredih je skupno 71 učencev. 

Ena učenka 6. razreda je v začetku šolskega leta že imela opravljen kolesarski izpit, saj se je prešolala 

in je izpit opravila že lani. 

K izpitu je prijavljenih 70 učencev. Teoretični del izpita je opravilo 69 učencev. 

Spretnostno vožnjo je opravilo 64 učencev. Neuspešnih je bilo 6 učencev. Učenci, ki so pri spretnostni 

vožnji neuspešni, ne opravljajo voženj in izpita na prometni površini. 

Skupaj je kolesarski izpit opravilo 64 učencev 6. razreda. 

 

KOLESARSKI IZPITI ZA 5. razrede v šolskem letu 2020/21 

Kolesarske izpite smo do letošnjega leta na šoli opravljali v spomladanskem roku, tik pred začetkom 

kolesarske sezone. V letošnjem šolskem letu smo se za izvedbo odločili v septembru, zaradi 

nepredvidljive situacije, ki jo povzroča virus Covid-19. 

 

ANALIZA OPRAVLJENIH IZPITOV ZA 5. RAZREDE  

V 5. razredih je skupno 65 učencev. K izpitu se je prijavilo 64 učencev. Teoretični del izpita je 

opravilo 64 učencev. Spretnostno vožnjo je opravilo 63 učencev. Ena učenka zaradi mavca na roki 

voženj ni opravljala v jesenskem roku. Izpit s praktično vožnjo je opravila v pomladnem roku. 

Skupaj je kolesarski izpit opravilo 64 učencev 5. razreda. 

K izpitu se je prijavila ena učenka 7. razreda, ki je izpit tudi uspešno opravila.  
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Skupno poročilo za šolsko leto 2020/21  

5. razred:  od vseh 65 učencev (prijavljenih 64) je izpit opravilo 64 učencev. 

6. razred: od 70 prijavljenih učencev je izpit opravilo 64 učencev. 

7. razred: izpit je opravila ena učenka. 

Skupno je kolesarske izpite opravilo 129 učencev. 

 

14 PREVOZI OTROK  
 

V šolskem letu 2020/21 je 30  učencev imelo izdelano šolsko vozovnico za vožnje nad 4 km, to je za 

relacijo Dravski Dvor–Miklavž šola. Sedem učencev je imelo izdelano šolsko vozovnico za vožnje 

na nevarnih relacijah, to je od Dravskega Dvora–šola Dobrovce. Stroške prevozov učencev na 

navedenih relacijah nam refundira Občina Miklavž na Dravskem polju. 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. 

 
15 PREHRANA UČENCEV  
 

POROČILO O DELU ORGANIZATORKE ŠOLSKE PREHRANE 

 
Šola za vse učence organizira vsaj en obrok hrane dnevno. Učenci imajo dopoldansko malico in 

kosilo. Pri izboru jedi poskrbimo, da je šolska prehrana raznolika, uravnotežena in usmerjena k 

zdravemu načinu prehranjevanja. Zato pri oblikovanju jedilnikov upoštevamo prehrambena 

priporočila, ki so v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja. Zavedamo se, da šolska prehrana 

pokriva od 60 % do 75 % celodnevnega energijskega vnosa. Učence postopno navajamo na nove in 

bolj zdrave jedi. V kuhinji dosledno poslujemo v skladu s HACCP-sistemom in z upoštevanjem 

higienskih priporočil NIJZ. Opažamo, da veliko otrok ne zajtrkuje. S šolsko malico ne morejo pokriti 

dnevnih potreb po hranilih snoveh. Nekateri otroci imajo odjavljeno šolsko malico in si jo prinašajo 

od doma.  

Šolska malica je bila pripravljena porcijsko in dostavljena na vozičku pred razred. Vse je bilo 

pripravljeno z upoštevanjem higienskih priporočil NIJZ. Prav tako je učitelj z upoštevanjem 

higienskih priporočil NIJZ razdelil malico in sadje, tako da učenci niso posegali v postreženo hrano. 

Kulturi prehranjevanja smo posvetili veliko pozornosti. Pred prehranjevanjem so se razkužile mize 

in učenci so poskrbeli za higieno rok. Prav tako smo ponovili razkuževanje miz in umivanje rok po 

zaužiti malici. 

Na kosilo so učenci naročeni letno ali mesečno, lahko pa se v šoli prehranjujejo le občasno. Učenci 

so imeli kosilo v jedilnici, po določenem razporedu. V jedilnici so bila določena mesta, kjer so  učenci 

lahko  sedeli. Učenci so v jedilnico prihajali v spremstvu učitelja, počasi in v koloni počakali, da so 

na vrsti, z upoštevanjem medsebojne razdalje. Razdeljevanje hrane in pribora je potekalo po 

higienskih priporočilih NIJZ. V kolikor so učenci želeli večji obrok, so to povedali kuharju pri 

razdeljevanju obroka. Po obedu so učenci pospravili pladenj na odlagalni voziček in sedli na svoje 

mesto, dokler niso vsi učenci končali z obedom. Po uporabi miz in stolov je sledilo razkuževanje le-

teh. Vsi skupaj so se vrnili po določenem koridorju v učilnico po svoje stvari in nato odšli domov. 

Pri pospravljanju krožnikov in pladnjev v času kosila imajo v pomivalnici pomoč čistilke.  

Učenci so za hidracijo poskrbeli z vodo iz svojih bidonov. Voda iz avtomata ni bila na razpolago, 

zaradi upoštevanja higienskih priporočil. 
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V času od 4. 11. 2020 do 9. 11. 2020 je šola prijavljenim učencem iz socialno šibkejših družin 

pripravila tri prehrambene pakete z raznoliko hrano. V času od 10. 11. 2020 so prijavljeni učenci iz 

socialno šibkejših družin dobili brezplačne tople obroke. Prevzeli so jih pred šolsko kuhinjo, v 

določenem roku, z upoštevanjem higienskih priporočil. Šola je dnevno pripravila v povprečju 42 

brezplačnih toplih obrokov. Pet obrokov so prevzeli otroci, ki niso učenci naše šole, a so iz občine 

Miklavž na Dravskem polju. Od 9. 12. 2020 je šola pripravljala prijavljenim učencem  tudi plačljive 

tople obroke, v povprečju 20 plačljivih toplih obrokov dnevno.  

V času pouka na daljavo smo izvedli naravoslovni dan s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom (20. 

11. 2020). V petek, 11. 6. 2021, smo izvedli Nadomestni tradicionalni slovenski zajtrk, kjer smo 

učencem ponudili zajtrk z živili slovenskega porekla. Za zajtrk so imeli črni kruh, maslo, med, mleko 

in jabolko – vse slovenskega porekla. Sledil je pogovor o pomenu uživanja lokalno pridelane oz. 

predelane hrane.  

Šola je vključena v Šolsko shemo, kjer razdeljujemo sadje in zelenjavo enkrat tedensko ali pogosteje. 

Izdelan je plakat, ki dodatno vabi k zaužitju sadja in zelenjave. Učenci na temo sadja in zelenjave 

ustvarjajo različne izdelke.   

Šolska kuhinja pripravlja tudi 13 dietnih obrokov. Učenci imajo različne diete – laktozna intoleranca 

– brez laktoze in mlečnih izdelkov, alergija na jajca, oreščke, konzervanse, razne dodatke, dieta brez 

glutena). Učenci, ki imajo dieto, predložijo zdravniško potrdilo o medicinsko indicirani dieti.   

Med učenci in starši smo meseca junija izvedli anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano in 

dejavnostmi, ki spodbujajo zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Analiza ankete je 

objavljena na spletni strani šole.  

Udeležila sem se treh izobraževanj, s področja prehrane in nalog v šolski kuhinji.  

 

Organizatorka šolske prehrane: Leandra Mernik 

 
 

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 2020/21. V mesecu juniju 2020 smo obvestili vse učence o možnosti in pogojih izposoje 

učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2020/21. 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 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških 

skladov. 

Za delovanje učbeniškega sklada smo izvedli vse aktivnosti (obvestila o vračanju učbenikov, 

izločanje poškodovanih učbenikov in naročilo novih učbenikov, priprava kompletov za naslednje 

šolsko leto, razdelitev učbeniških kompletov učencem …).  

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za šolsko leto 2020/21 zagotovilo brezplačno 

izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada za učenke in učence v vseh razredih osnovne šole, 

prav tako je zagotovilo sredstva za nakup učnega gradiva za prvi, drugi in tretji razred. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je nakazalo sredstva za nakup novih učbenikov od 4. 

do 9. razreda in nakup učbeniškega gradiva za učence prvih, drugih in tretjih razredov (učbeniki in 

delovni zvezki) v skupni vrednosti 13.854,00 €. Za nakup učbenikov in delovnih zvezkov smo 

potrošili 12.249,57 €. V šolskem učbeniškem skladu je na dan 31. 12. 2020 ostalo še 7.614,95 €. 
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Po pregledu učbenikov ob koncu šolskega leta 2019/20 smo izločili in odpisali 465 poškodovanih, 

izgubljenih in uničenih učbenikov in 115 delovnih zvezkov v prvih in drugih razredih. Skupna 

nabavna vrednost odpisanih učbenikov in delovnih zvezkov je bila 9.602,77 € in je enaka popravku 

vrednosti. 

V učbeniškem skladu je 3563 učbenikov in 263 enot učnega gradiva, namenjenih za izposojo 

učencem.  

 

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, so bile zaradi pouka v prostoru knjižnice in ukrepov ob epidemiji Covid-

19 nekoliko zmanjšane:  

− interno bibliotekarsko delo, skrb za oblikovanje in nabavo knjižnega gradiva;  

− bibliopedagoško delo (motiviranje učencev za samostojne uporabnike knjižnice in 

informacijskih virov ter razvijanje 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, drugega in tretjega VIO samo v 

mesecu septembru in oktobru; 

− izvedba pravljičnih ur za otroke vseh skupin iz vrtca v Miklavžu in Dobrovcah – odpadlo  

zaradi COVID-19; 

− sodelovanje pri izvedbi ur medpredmetnega povezovanja in interdisciplinarnih dni; 

− organizacija kulturnih dnevov ogleda predstav v SNG Maribor, vendar je izvedba kulturnih 

dnevov zaradi COVID-19 odpadla;  

− sodelovanje pri projektu »Rastem s knjigo«; 

− organizacija in izvedba proslave ob slovenskem kulturnem prazniku; 

− priprava tematskih razstav v knjižnici in prostorih šole;  

− 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; 

− priprava učencev in sodelovanje na različnih natečajih, projektih in kvizih (Male sive celice, 

Vesela šola Pila-a in Ekokviz); 

− strokovno sodelovanje z Mariborsko knjižnico, Zvezo prijateljev mladine Maribor, delavci 

šole, udeležba na strokovnih srečanjih, učiteljskih konferencah, izobraževanjih, udeležba na 

športnih, kulturnih in naravoslovnih dnevih, nadomeščanje sodelavcev in vodenje 

učbeniškega sklada. 
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VESELA ŠOLA PIL-a 

 

Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnem in celovitem 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 je širjenje splošnega znanja. 

V šolskem letu 2020/21 je bilo šolsko tekmovanje izvedeno 10. marca na OŠ Miklavž na Dravskem 

polju, sodelovalo je 27 učencev od 4. do 9. razreda. Usvojili so 12 bronastih priznanj. Deset učencev 

se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki je potekalo 14. 4. 2021 na OŠ Miklavž na Dravskem polju.  

Na državnem tekmovanju so usvojili tri zlata priznanja in sedem srebrnih. Učenka Neža Gračner iz 

sedmega razreda je z največjim številom točk postala državna prvakinja iz Vesele šole in se je 

udeležila slovesne podelitve nagrad prvakom iz Vesele šole v Studencih pri Krtini. 

 

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA 

 

V šolskem letu 2020/21 se je k sodelovanju za branje Prežihove bralne značke prijavilo 435 učencev 

(v Miklavžu 344 in v Dobrovcah 91 učencev). Za izvedbo PBZ so v prvem VIO zadolženi učitelji 

razredniki, prav tako za učence četrtega in petega razreda. Pogovor o prebranih knjigah za učence 

šestega razreda in tretjega VIO so vodile učiteljice slovenščine: Janja Draškovič, Nina Adam, Simona 

Vindiš Pirc, Katarina Germšek in Ana Koritnik. Prežihovo bralno značko je v šolskem letu 2020/21 

osvojilo: 

− 90 učencev v 1. razredu, 

− 52 učencev v 2. razredu, 

− 68 učencev v 3. razredu, 

− 77 učencev v 4. razredu,  

− 61 učencev v 5. razredu, 

− 13 učencev v 6. razredu, 

− 8 učencev v 7. razredu, 

− 6 učencev v 8. razredu,  

− 13 učencev v 9. razredu. 

 

Od 435 prijavljenih učencev je priznanje za Prežihovo bralno značko prejelo 388 učencev. Še posebej 

je bilo nagrajenih in pohvaljenih13 učencev devetega razreda, ki so bili zvesti bralci lepe knjige vseh 

devet let in si pridobili naslov »ZLATA BRALKA«/»ZLATI BRALEC«. Vsi učenci, ki so osvojili 

bralno značko, so prejeli knjižne nagrade in priznanja, ki jih podarja Zveza prijateljev mladine 

Maribor. 
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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 šolskem letu 2020/21 je imelo s strani države subvencionirano šolsko malico 278 učencev, 

subvencionirano kosilo pa 133 učencev. Občina Miklavž na Dravskem polju je subvencionirala kosilo 

19 učencem. Eno kosilo je bilo subvencionirano iz šolskega sklada.Veliko pozornost smo namenjali 

tudi socialnim pomočem pri nabavi šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in udeležbi v šoli v naravi. 

V času šolanja na daljavo smo namenili veliko pozornost učencem, ki živijo v težjih socialno-

ekonomskih pogojih. Učenci iz socialno šibkejših družin so imeli v času šolanja na daljavo možnost 

prevzema brezplačnih obrokov (v povprečju 42 učencev). Šola je omogočala tudi prevzem plačljivih 

toplih obrokov za učence (v povprečju 20 učencev), 4 učencem smo donirali računalnike, 20 učencev  

si je lahko izposodilo šolske računalnike za potrebe dela od doma.  

 

RAZVOJNO-PREVENTIVNI PROGRAM ZA UČENCE 

(PREDAVANJA, DELAVNICE) 

Načrtovani razvojno-preventivni program je bil delno realiziran po LDN. Mesec november smo 

obeležili kot preventivni mesec boja proti odvisnosti na vseh treh VIO. V vsakem razredu je bila 

izvedena preventivna delavnica v obsegu dveh ur, ki so jih izvedle diplomirane medicinske sestre iz 

Zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor. Izvedbo preventivne dejavnosti je koordinirala 

pedagoginja Vesna Jelen Godunc in je bila realizirana glede na prisotnost učencev v šoli. 

 

Razred Datum Vsebina 

1. a 6. 11. 2020 Zdrave navade 

1. b, c, d 2. 10. 2020 Zdrave navade 

2. a 6. 11. 2020 Osebna higiena 

2. b, 2. c 9. 10. 2020 Osebna higiena 

3. a 6. 11. 2020 Zdrav način življenja 

3. b, c, d 16. 10. 2020 Zdrav način življenja 

4. b, c, d 23. 10. 2020 Preprečevanje poškodb – ni 

realizirano 

5. a 30. 10. 2020 Zasvojenost – ni realizirano 

5. b, 5. c 30. 10. 2020 Zasvojenost – ni realizirano 

6. a, 6. b, 6. c 2. 10. 2020 Odraščanje 

7. a, 7. b, 7. c 9. 10. 2020 Duševno zdravje, samopodoba 

8. a, 8. b, 8. c 16. 10. 2020 Medsebojni odnosi, komunikacija 

9. a, 9. b, 9. c 23. 10. 2020 Vzgoja za zdravo spolnost – ni 

realizirano 

 

V okviru mladinskih delavnic nismo realizirali: 

 

− 7.–9. razred: predavanje in delavnice z Amnesty International na temo trgovanja z belim 

blagom in debato o učenčevih odgovornostih v sodelovanju z UNICEF-om Slovenija; 

− okrogle mize o različnih sistemih izobraževanja.  
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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. 

Z Branko Kučič Kvas, dr. med., spec. šolske med., 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 Moniko Bračko, dr. dent. med. 

 

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 

in poklicev in odkrivanje osebnih interesov ter pričakovanj, ki naj bi bila v skladu z učenčevimi 

sposobnostmi in šolskim uspehom. 

Pri poklicni vzgoji poleg vzgojno-izobraževalnih srednješolskih zavodov smo sodelovali z: Zavodom 

za zaposlovanje Maribor, Kariernim središčem Maribor in Območno obrtno zbornico Maribor. 

V okviru karierne orientacije so se učenci 9. razredov udeležili Virtualnega kariernega sejma v času 

od 16. do 20. 11. 2020, kjer so imeli možnost pridobivanja informacij o različnih poklicih, 

izobraževalnih poteh in praktičnem delu. 

2. 2. 2021 smo za učence 8. in 9. razredov organizirali predavanje o vpisu v srednjo šolo, prek 

Fundacije Prizma, in interdisciplinarni dan z Nikom Škrlecom z naslovom Naj gre vse v PI. 

Devetošolci so se 4. 3. 2021 vpisali v različne srednje šole v Mariboru in Ptuju. 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, DNEVI DEJAVNOSTI 

   

V šolskem letu 2020/21 smo organizirali šolo v naravi za 3. c in d-razred ter za 4., 5. in 6. 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 občine ter tako 

omogočamo tudi otrokom iz socialno šibkih družin enakovredno vključevanje v šolo v naravi in 

udeležbo na dnevih dejavnosti. Pridobljena sredstva denarne pomoči so bila razdeljena v dogovoru z 

razredniki in pisno vlogo staršev oz. skrbnikov.  

Šolski sklad je subvencioniral dneve dejavnosti v šolskem letu 2020/21 v višini 662,82 € za 44 

učencev in  šolsko prehrano v višini 400,50 €. 

Inner wheel klub Maribor je subvencioniral šolo v naravi za 3. razred v višini 324,00 €, Rdeči križ pa 

312,00 €. 

 

NADARJENI UČENCI  

 

Število identificiranih nadarjenih učencev po razredih ob koncu šolskega leta 2020/21: 

 

5. razred 16 učencev 

6. razred 14 učencev 

7. razred 14 učencev 

8. razred 14 učencev 

9. razred 16 učencev 

Skupaj 74 učencev 

V 4. razredih  je bilo v postopku odkrivanja nadarjenih učencev evidentiranih 8 učencev, dva učenca 

pa iz 5. razreda. Učenci so še v postopku identifikacije. Učitelji so izpolnili ocenjevalne lestvice, 
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testiranje psihologa iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor pa zaradi 

ukrepov, povezanih z epidemijo Covid-19, do konca šolskega leta ni bilo izvedeno. 

 

Nagradna ekskurzija tudi v tem šolskem letu zaradi epidemije in ukrepov ni bila realizirana. 

 

18 POMOČ UČENCEM S POSEBNIMI POTREBAMI  
 

V šolskem letu 2020/21 so dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj izvajale: Zdenka Roškarič Duh (defektologinja), Andreja Rinc Urošević (pedagoginja),  

Katarina Germšek (pedagoginja), Bojana Pauman (pedagoginja) in Asja Ertl (pedagoginja). Dodatno 

strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj so izvajali tudi zunanji strokovni 

delavci: logopedinja Nina Brglez – Center za sluh in govor Maribor, tiflopedagoginja Tina Ftičar, 

Grega Hribar – Center IRIS, psihologinji Lea Tepeh in Sara Mičič – OŠ Gustava Šiliha. V izvajanje 

dodatne strokovne pomoči je bilo v šolskem letu 2020/21 vključenih 56 učencev, od tega je bilo 50 

učencev z matične in 6 učencev s podružnične šole. Dodatna strokovna pomoč za premagovanje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj je bila v šolskem letu 2020/21 nudena v obsegu 88 ur tedensko, 

dodatna strokovna pomoč – učna pomoč v obsegu 80 ur tedensko in izvedenih je bilo 51 ur 

svetovalnih storitev tedensko.   

Pri urah dodatne strokovne pomoči smo pri učencih s posebnimi potrebami razvijali področja, na 

katerih imajo težave (pozornost, koncentracija, branje, pisanje …), ter s pomočjo specifičnih metod 

dela in pristopa nudili 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. V okviru svetovalnih storitev so se izvajale dejavnosti za ustvarjanje podpornega oz. 

inkluzivnega okolja. Dejavnosti so bile namenjene učencem, staršem in učiteljem. Sodelovanje je 

potekalo z učitelji, razredniki, s šolsko svetovalno službo, starši obravnavanih učencev in 

strokovnjaki zunanjih institucij, pri katerih so učenci obravnavani. V šolskem letu 2020/21 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, sodelovali pri pripravi, izvajanju in evalvaciji 

individualiziranih programov za posameznega učenca ter vodili timska srečanja strokovnih skupin. 

V času epidemije je izvajanje dodatne strokovne pomoči potekalo na daljavo, in sicer prek 

videokonferenc na MS Teamsu. Vsi učenci s posebnimi potrebami so se ustrezno vključili v delo na 

daljavo, tako da smo večino načrtovanih ciljev v sklopu individualiziranih programov, ki so primerni 

za delo na daljavo, tudi izvedli. Glede na dolžino izvajanja pouka in ur dodatne strokovne pomoči na 

daljavo, ki so v prvi vrsti bile namenjene pomoči pri opravljanju učnih nalog pri posameznih 

predmetih, predvsem pri tistih, kjer so imeli učenci s posebnimi potrebami težave, smo letošnje 

individualizirane programe prilagodili.    
 

POROČILO O IZVAJANJU INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI 

V letošnjem šolskem letu so bile ure individualne in skupinske pomoči razdeljene med ure učne 

pomoči (7 ur) in ure za delo z nadarjenimi učenci (7 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 33 učencev. Nekaj učencev je med šolskim letom pridobilo odločbo 

o usmeritvi. 

Učna pomoč za učence z učnimi težavami je do poučevanja na daljavo potekala brez večjih 

posebnosti. Učenci so pri urah aktivno sodelovali. Delo je potekalo zunaj razreda in v dogovorih z 

razredniki ali učitelji. Učitelji, ki so strokovno pomoč izvajali, so redno komunicirali z razredniki, 

učitelji, s starši in s šolsko svetovalno službo.   
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Ure so bile namenjene pridobivanju snovi na drugačen način, urjenju, utrjevanju, urejanju zapiskov, 

pripravi govornih nastopov, dodatnih nalogah. Večja poudarka pri vseh učencih sta bila pri 

matematiki in slovenščini. Delo na daljavo je potekalo prek spletnih učilnic in teamsa. Učencem je 

bilo gradivo za utrjevanje, bralne vaje, izvlečki, vaje za ponavljanje in drugo naloženo v spletne 

učilnice, po urniku izvajanja, kot so ga imeli v času izobraževanja v šoli. V aprilu smo učitelji pričeli 

z izvajanji individualnih ur s posameznimi učenci v živo, na daljavo prek teamsa. Cilje utrjevanja 

smo zamenjali z doseganjem učnih standardov pri predmetih. Naše sodelovanje je bilo usmerjeno v 

pripravo učencev na kasnejša preverjanja in ocenjevanja znanja, skupni cilj pa ohraniti stik s šolo in 

izobraževalnim procesom. Po prihodu v šolo so se ure izvajale v mehurčkih. Ure so bile realizirane v 

najmanj 95 %.  

 

V šolskem letu 2020/21 je bilo v dejavnosti za nadarjene učence k sodelovanju povabljenih vseh 75 

učencev. Nadarjeni učenci so se prostovoljno udeležili dejavnosti, ki so bile za njih pripravljene oz. 

so bili nanjo povabljeni.  

 

Delo z nadarjenimi učenci je  v mesecu septembru in oktobru potekalo po ustaljenem urniku v obliki 

kreativnih delavnic in strnjenih dejavnosti. Posebej so potekale delavnice na podružnici za 5. a-razred 

in na matični šoli za 5. b in 5. c-razred skupaj. 6. razredi so imeli združeno uro. Od meseca novembra 

naprej, ko je zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo Covid-19, pouk potekal na daljavo, smo 

tudi nadarjenim učencem prek teamsa pošiljali razne naloge, ustvarjalne izzive in kvize. Učenci so se 

v tem času slabše odzivali. Ko smo se ponovno vrnili v šolske klopi, so ure, namenjene nadarjenim 

učencem, potekale v mehurčkih. 

Realizirane niso bile vse načrtovane aktivnosi, predvsem tiste, ki bi potekale zunaj šolskih prostorov, 

v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Nadomestili smo jih z delavnicami v razredu. 

Dejavnosti so bile realizirane najmanj 95 %. 

 

 POROČILO O DELU UČITELJEV DODATNE STROKOVNE POMOČI ZA UČENCE 

ROME 

 

V šolskem leto 2020/21 je bilo v OŠ Miklavž vpisanih 30 učencev Romov. Od tega 7 učencev ne 

prejema strokovne pomoči za učence Rome.  

Učenci so bili razdeljeni v 17 skupin, individualno ali v manjših skupinah,  s katerimi je delalo 10 

strokovnih delavcev (Marjetka Breznik , Barbara Ajdinović, Matija Bačnik, Dolora Klasinc, Karina 

Ladinek, Sandra Laketić, Leonida Gavez Šerbinek, Simona Žitnik, Tomaž Kranjc, Špela Mesarič). 

Ure so bile realizirane, najmanj s 95%. 

  

Dodatna strokovna pomoč za učence Rome je potekala s posebnostmi. V času izobraževanja na 

daljavo smo učitelji bili razdeljeni v t. i. podporne skupine, v katerih so bili med drugimi vključeni 

tudi učenci Romi. Učitelji smo na daljavo bili zadolženi za določene učence Rome, neodvisno od 

skupin in nosilcev skupin.  Učitelji so strokovno pomoč izvajali individualno, fleksibilno in v okviru 

dogovorov, ki so jih vršili skupaj z učenci in njihovimi starši. Učitelji so redno komunicirali z 

razredniki, drugimi učitelji, s starši in s šolsko svetovalno službo, prav tako pa oddajali tedenska 

poročila o delu v podpornih skupinah koordinatorki Zdenki Roškarič Duh in pedagoginji Vesni Jelen 

Godunc.  

O aktualni problematiki (neodzivnosti) smo učitelji poročali razrednikom, ti pa na tedenskih sestankih 

učiteljskem zboru.  

Učiteljem je vsem skupno velika mera potrpljenja in fleksibilnosti, a o večjih posebnostih le-ti ne 

poročajo. Učenci so ure dobro obiskovali, razvili so zaupen odnos z učitelji, sami so lahko izbirali 
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tudi predmete ponavljanja, nekateri so nudili tudi medvrstniško pomoč. Odvisno od potreb 

posameznika so učitelji romsko pomoč izvajali večkrat na teden individualno in v popoldanskem 

času.  

Negativne posledice izobraževanja na daljavo so bile tehnične težave (računalnik, povezave, 

prekinjanje ipd.) in nezmožnosti za delo zaradi neustreznega delovnega okolja. Največkrat je bilo 

delo z učiteljem edino delo v dnevu ali tednu. Zaradi tega je znanje učencev upadlo, poslabšalo se je 

sporazumevanje v slovenskem jeziku. Po povratku v šolo smo potrebovali kar nekaj časa, da smo 

zopet vzpostavili red, odgovornost in minimalne standarde znanja med učenci. Skupaj z razredniki 

smo naredili plan pouka za učence v mehurčkih, učitelji podaljšanega bivanja so nudili pomoč v 

razredu tudi z učenci Romi.  

Kljub veliki podpori in delu 4 učenci ne napredujejo v višji razred. 

 

19 KADROVSKA ZASEDBA 

 

V tem šolskem letu izvajajo šolski program ravnateljica, pomočnik ravnateljice, 59 strokovnih 

delavcev, to so: 2 svetovalni delavki, 1 knjižničarka, 1 pedagoginja in 1 defektologinja (ure DSP), 1 

računalnikar, 10 učiteljic I. VIO in 4 druge učiteljice v 1. razredu, 7 učiteljic v II. VIO, 25 učiteljev v 

III. VIO, 7 učiteljev v oddelku podaljšanega bivanja in 4 gostujoči učitelji. 

 
PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO 

MIHALIČ MALI, Dušanka ravnateljica 

 

Strokovni delavci: 

 

  
PRIIMEK IN IME 

ZAPOSLENEGA 
 DELOVNO MESTO 

1. ADAM, Nina III. VIO predmetna učiteljica SLJ 

2. ADORJAN, Gregor I., II., III. VIO predmetni učitelj ŠPO 

3. AJDINOVIĆ Barbara OPB, DSP,ISP učiteljica  ISP, DSP, OPB 

4. BAČNIK, Matija OPB, III. VIO učitelj OBP, IP, DSP 

5. BREZNIK, Marjetka III. VIO predmetna učiteljica BIO, NAR 

6. BUKOVŠEK KOSI, Nataša II. VIO učiteljica razrednega pouka 

7. DETIČEK, Ksenija I. VIO učiteljica razrednega pouka 

8. DRAŠKOVIČ, Janja III. VIO predmetna učiteljica GEO  

9. FEGUŠ, Sonja I. VIO učiteljica razrednega pouka 

10. GAVEZ ŠERBINEK, Leonida  III. VIO predmetna učiteljica ZGO 

11. GERMŠEK, Katarina III. VIO predmetna učiteljica SLO in pedagoginja 

12. GÖNTER Valerija III.VIO predmetna učiteljica LUM 

13. GRAŠIČ, Edita I. VIO učiteljica razrednega pouka 

14. GSELMAN, Nevenka III. VIO predmetna učiteljica MAT 

15. JELEN GODUNC, Vesna  svetovalna delavka 

16. JÖBSTL, Jyoti III. VIO predmetna učiteljica TJA 

17. JUS SILIČ, Helena III. VIO predmetna učiteljica MAT 

18. KALEZIČ, Miroslav III. VIO 
predmetni učitelj ŠPO 

 

19. KARAKAŠ, Jasmina/Kirbiš Z. I.VIO, III. VIO 
predmetna učiteljica TJA, poučevanje v oddelkih OPB, 

JV 

20. KLASINC, Dolora I. VIO,  OPB 
učiteljica OPB, učiteljica tečaja nemškega jezika v 

I.VIO, DSPR 

21. KLEP, Marjetka II. VIO, III. VIO predmetna učiteljica ŠPO 
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22. KOCBEK, Simona I.  VIO učiteljica razrednega pouka 

23. KOLANDER, Andreja III. VIO predmetna učiteljica ŠPO 

24. KOPŠE, Dušanka I. VIO učiteljica TJA v 1. VIO in OPB 

25. KORITNIK, Ana III. VIO, OPB, ID 
predmetna učiteljica SLJ, ID 

 

26. KOS, Irena II. VIO učiteljica razrednega pouka 

27. ERTL, Asja  
učiteljica DSP 

 

28. KRAJNC, Živa  svetovalna delavka 

29. KRANJC Tomaž III. VIO predmetni učitelj FIZ, MAT 

30. KRAŠNA, Petra I. VIO druga učiteljica v 1. razredu, OPB, JUV 

31. LADINEK, Karina 
OPB 
III. VIO 

poučevanje v oddelkih OPB, učiteljica Rap, predmetna 

učiteljica GOS, izbirni predmeti 

32. LAKETIĆ Sandra OPB, DSP učiteljica DSP, OPB 

33. LASBAHER, Tatjana II. VIO učiteljica razrednega pouka 

34. LOVIŠČEK, Metka  Knjižničarka 

35. MAJHENIČ, Darja I. VIO učiteljica razrednega pouka 

36. MALEC,  Jerneja I.  VIO učiteljica razrednega pouka 

37. MERNIK, Leandra III. VIO predmetna učiteljica KEM, NAR 

38. MESARIČ, Špela  II., III. VIO predmetna učiteljica TJA 

39. MILJANČIĆ, Leja I.  VIO učiteljica razrednega pouka 

40. NERAT, Darja II. VIO učiteljica razrednega pouka 

41. OZMEC, Rok III. VIO predmetni učitelj TIT 

42. 
VINDIŠ PIRC, 

Simona/PAUMAN, Bojana 
II., III. VIO 

predmetna učiteljica SLJ, DSP/predmetna učiteljica 

SLJ 

43. PEČNIK, Ines I., II., III. VIO predmetna učiteljica NI 1,2, 3, NIP 4, 5, 6, DKE, TEV 

44. KRANER, N./PENIČ, Maruška I. VIO druga učiteljica v 1. razredu, OPB, JUV 

45. PETKO, Marija I. VIO druga učiteljica v 1. razredu 

46. PRIMEC, Alenka I. VIO učiteljica razrednega pouka 

47. RAJBAR, Irena OPB učiteljica v oddelku OPB 

48. RINC UROŠEVIĆ, Andreja  pedagoginja  

49. ROŠKARIČ DUH, Zdenka  Defektologinja 

50. STANKOVIĆ, Saša I. VIO druga učiteljica v 1. razredu, OPB in JUV 

51. ŠIROVNIK, Blanka II. VIO učiteljica razrednega pouka 

52. ŠOBA, Ana I. VIO učiteljica razrednega pouka 

53. ŠTRUCL, Janja 
II. VIO 

 
učiteljica razrednega pouka 

54. TRSTENJAK, Zvonko 
pomočnik 

ravnateljice 
predmetni učitelj FIZ, ROM, NIP računalništvo 

55. VAJS, Nuša III. VIO predmetna učiteljica GUM 

56. VINTER, Lidija II. VIO učiteljica razrednega pouka 

57. ZDUNIČ, Lilijana III. VIO predmetna učiteljica MAT, FIZ 

58. ZOBEC, Katja III. VIO predmetna učiteljica TJA 

59. ŽITNIK, Simona I. VIO učiteljica razrednega pouka 

60. ŽURAN, Matjaž  Računalnikar 
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Tehnično osebje: računovodkinja, tajnica VIZ, 1 knjigovodja/administratorka, 2 hišnika, 3 kuharji, 3 

kuharske pomočnice, 1 čistilka-kuharica, 7 čistilk, 1 spremljevalka gibalno oviranih učencev, 1 

udeleženec javnih del – informator. 

 

 PRIIMEK IN IME DELOVNO MESTO 

1. ADAMIČ, Sabina tajnica VIZ 

2. BREZNIK, Valerija čistilka 

3. EKSELENSKI, Darinka kuharica 

4. GAJZER, Karmen čistilka 

5. GOMBOC, Sabina čistilka 

6. HARNER, Marija čistilka 

7. HORVAT, Vojko hišnik 

8. JURTELA, Tomaž kuhar 

9. ŽURAN, Andrejka kuharska pomočnica 

10. KOS, Irena čistilka 

11. KOŽEL, Anita računovodja 

12. PODGORŠEK, Barbara/Gajser, Helena kuharica  

13. RUMEŽ, Ljuba kuharska pomočnica 

14. SIMANIČ, Zoran hišnik 

15. ŠAFARIĆ, Andreja čistilka 

16. TOPLAK, Hilda čistilka 

17. ZOBEC, Tanja čistilka + kuharica 

18. HARC, Mateja kuharska pomočnica 

19. LAKETIĆ, Suzana spremljevalka gibalno oviranega učenca 

20. KRAJNC, Zdenka knjigovodja/administratorka/spremljevalec 

21. KORDEŽ, Danilo javna dela 

   

 

 

Gostujoči učitelji, ki dopolnjujejo učno obvezo, so: 

1. LOGOPEDINJA: Nina Brglez – Center za sluh in govor Maribor,  

2. TIFLOPEDAGOGINJA: Tina Ftičar – Center IRIS,  

3. PSIHOLOGINJI: Lea Tepeh in Sara Mičič – OŠ Gustava Šiliha. 

 

Ob delu učiteljev pri rednem delu pouka ima vsak učitelj v svojem Letnem programu dela določene 

naloge, ki jih opravlja kot neposredno delo z učenci (razredne ure, interesne dejavnosti, športni, 

naravoslovni, kulturni, tehniški dnevi, dopolnilni in dodatni pouk) in drugo delo, vezano na vzgojno-

izobraževalno delo učiteljev v osnovni šoli. 
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19 DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 
 

»Kot leta poprej smo tudi v septembru 2020 strokovno in varno vstopili v novo šolsko leto. Ob tem 

nismo niti slutili, da bo oktober 2020 predstavljal mejnik korenitih sprememb v vseh družbenih sferah 

življenja, tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Nevarnost širjenja okužbe z novim 

koronavirusom nas je postavila pred neobičajne in zahtevne izzive, ki so narekovali dosledno 

upoštevanje varnostnih priporočil zdravstvene stroke in od vseh zahtevali visoko stopnjo 

prilagodljivosti, odrekanj, odgovornosti in razumevanja ter organiziranosti v naših življenjih. 

Delo v šoli je za večino od nas za dva meseca povsem zastalo. Kar nenadoma so ugasnili otroški 

smeh, čebljanje, objemanje, prerivanja in jok. Naenkrat smo morali nastali trenutek razumeti, potrpeti 

in iti naprej po drugačni poti od uhojene. 

Izobraževanje na daljavo smo vpeljali tako rekoč čez noč, brez vsakršnih pedagoških predpriprav, 

brez prilagoditev učnih načrtov, brez posebnih didaktičnih pripomočkov. Te izjemne okoliščine so 

nas privedle do spoznanja, kako velikega pomena sta področji vzgoje in izobraževanja za celotno 

družbo, ne zgolj za naše otroke in zaposlene. Izredne razmere bomo premagali, vzgoja in 

izobraževanje kot gonilni sili nadaljnjega razvoja pa bosta ostali. Morata ostati in v novih družbenih 

razmerah tudi obstati! Tudi na drugačen, prilagojen način. Na način, ki ga prav zdaj, z zdajšnjo 

izkušnjo izgrajujemo s svojim delom. Z delom, s katerim smo pokazali, zakaj je in mora biti 

predajanje znanja hrbtenica vsakega naroda in njegovih mladih generacij. Z delom, s katerim ste 

učitelji pokazali, zakaj ste prenašalci znanja našim otrokom, srcu te družbe; odnos, predanost do dela 

in delo samo pa vredni globokega spoštovanja in zaupanja. 

Čas je zahteven in od nas vseh zahteva preudarno, skrbno in premišljeno ravnanje. Prepričana sem, 

da je ČAS tudi priložnost za nove izzive – prevzemanje odgovornosti, varnega ravnanja in 

razumevanje situacije, ki je za vse nova in drugačna.«  

Zapisala ministrica za izobraževanje, znanost in šport – dr. Simona Kustec. 

 

PEDAGOŠKO VODENJE RAVNATELJICE 

 

Na koncu šolskega leta nastopi čas za evalvacijo opravljenega dela in na podlagi ugotovitev le-te tudi 

čas za načrtovanje. Pred načrtovanjem je treba zaradi specifike v letošnjem letu najprej nerealizirane 

cilje vstaviti v Letne delovne načrte (plavalni tečaj, šola v naravi, ID …). Tako kot v iztekajočem se 

šolskem letu nas tudi v prihodnje čaka kar nekaj izzivov. Na prvem mestu vsekakor cilj, da doseženo 

kakovost pedagoškega dela tudi obdržimo ob istočasnem udejanjanju posodobljenih učnih načrtov in 

poglobitvi znanja kompetenc IKT-tehnologij in uporabi orodij. Kot pedagoški vodja sem v šolskem 

letu 2020/21 s timom spremljala Razvojni načrt ter evalvirala Pravila šolskega reda in Vzgojni načrt 

in pripravljala Razvojni načrt za naslednje 5-letno obdobje. Razvojni načrt OŠ Miklavž na Dravskem 

polju za obdobje 2016–2022 je dokument, ki prikazuje usmerjenost OŠ Miklavž v naslednjem 

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: 

− pouk na daljavo, uporaba IKT, veščine in kompetence pri uporabi IKT; 

− formativno spremljanje pouka; 

− učne oblike in metode dela (aktivna vloga učencev); 

− BUS; 

− vključevanje strategij za preprečevanje nasilja; 

− preventivna dejavnost šole; 

− sprejemanje drugačnosti; 

− strokovni in profesionalni razvoj delovanja šole; 

− vključitev v inovacijski projekt ZRŠŠ; 
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− sodelovanje s starši in z zunanjimi institucijami; 

− izboljšanje in strategije bralne pismenosti. 

 

Cilji Razvojnega načrta so: 

− posodabljanje učnih oblik in metod dela; 

− veščine in kompetence pri uporabi IKT; 

− 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 prek uradne dokumentacije, 

urejenosti učilnic in kabinetov, pripravljenosti za sodelovanje v skupnih dejavnostih na šoli, velik 

pomen ima tudi odnos do sodelavcev. 

 

 
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 

− vprašalniki za učence in 
starše 
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− dvig dosežkov na NPZ in 
drugih nacionalnih 
preizkusih 

− 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 do oktobra 2020. Do takrat 

smo imeli pedagoške konference v živo, po razglasitvi epidemije pa smo imeli vsak ponedeljek 

informativne sestanke ter po planu pedagoške konference, ki so potekale na daljavo prek teamsa. 

Tako je potekalo vse do meseca junuja 2021, ko smo imeli oddelčne konference že v živo. Ker je bilo 

v šolskem letu 2020/21 le eno redovalno obdobje, smo imeli po vzgojno-izobraževalnih obdobjih eno 

oddelčno konferenco in eno zaključno redovalno konferenco. 

 

Na konferencah in informativnih sestankih smo obravnavali novosti in okrožnice MIZŠ, pedagoško 

problematiko, poročanje o pouku na daljavo, BUS, aktivne oblike in metode dela, hospitacije, 

zakonodajo, govorili o delovni obvezi, novostih za naslednje leto, o realizaciji in nerealizaciji, 

Vzgojnem načrtu šole, o pravilih šole, o NPZ, disciplini, pohvalah, sprejeli Pravila šolske prehrane, 

obravnavali učbenike in delovne zvezke in 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 podali analizo dela v oddelkih in specifiko v vsakem VIO ter spregovorili o učencih, o njihovem 

ustvarjanju, učenju in uspešnosti. 

Na zadnji pedagoški konferenci smo opravili pedagoško primopredajo, kot pomemben del 

evalvacijskega programa. Edita Grašič nas je seznanila, s kakšnim znanjem učenci zapuščajo 1. VIO. 

S kakšnimi znanji učenci 6. razredov zapuščajo 2. VIO, nas je podrobno seznanila Nevenka Gselman. 

Razredničarka 9. razreda Helena Jus Silič nam je predstavila evalvacijo znanj učencev oddelkov 9. 

razredov – s kakšnim znanjem so učenci zapustili našo šolo.  

Šolsko leto 2020/21 je bilo zelo specifično, naporno za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega 

procesa. Vsak je po svojih najboljših močeh pripomogel, da smo šolsko leto pripeljali uspešno do 

konca. S takšnim delom sem kot ravnateljica zelo zadovoljna, saj je evalvacija opisanega dela izredno 

pomembna za nadaljnje delo. 

 

ZNANJA UČENCEV,  KI ZAPUŠČAJO I. VIO    

 

Učenci zapuščajo 1. VIO z zadovoljivim temeljnim znanjem. Posamezni učenci dosegajo višje 

standarde znanja, nekateri še potrebujejo učno pomoč (obiskujejo DOP, imajo izdelan izvirni delovni 

projekt pomoči in individualiziran program). Podrobna analiza teh je bila predstavljena bodočim 

učiteljicam na primopredaji, dne 29. 6. 2021, kjer so bile seznanjene z učno in vzgojno problematiko, 

kateri učenci bodo po naši presoji predlagani za nadarjene, z ostalimi posebnostmi …  

Učenci zapuščajo 1. VIO z naslednjimi znanji po predmetnih področjih:  

• SLJ: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: poslušanje, govorjenje, dramatika, 

proza, poezija. Posamezni učenci potrebujejo pomoč pri samostojnem oblikovanju in zapisu 
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krajših besedil, pri razumevanju prebranega, prav tako pri določenih učencih ni zadovoljivo 

usvojena tehnika branja. Večina je usvojila bralno značko in knjižnega molja. 

  

• MAT: pri tematskih sklopih: geometrija in merjenje, aritmetika in algebra ter druge vsebine 

je znanje učencev zadovoljivo. Posamezni učenci še zamenjujejo telesa in like, poštevanke še 

nimajo utrjene  do avtomatizma, matematične probleme rešujejo ob vodenju in ob konkretnih 

pripomočkih. Spoznali so osnovne merske enote in osnovne pretvorbe. Učenci berejo, 

zapisujejo, primerjajo števila do 1000 in seštevajo ter odštevajo stotice. Ostale vsebine 

računanja do 1000 in  postopke  pisnega računanja bodo učenci spoznali v začetku 4. razreda. 

Vsebin ni bilo možno obdelati zaradi izrednega stanja, pandemije, ter  s tem povezanega 

pouka na daljavo. Ob tem je treba povedati, da smo velik del ur namenili utrjevanju, 

ponavljanju seštevanja in odštevanja do 100, reševanju matematičnih problemov in 

poštevanki.  

  

• 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. Prav tako imajo posamezni učenci težave s 

preskakovanjem kolebnice.  

 

Zaradi  izrednih razmer (pandemije)  učenci niso opravili plavalnega tečaja. Le-tega bodo opravili v 

začetku 4. razreda.  

  

• LUM: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: risanje, slikanje, arhitektura.  

Zaradi  izrednih razmer, pandemije, nismo izvedli sklopov kiparstva in grafike. Zato tega 

znanja nismo preverjali.  

• GUM: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: petje, igranje na glasbila, gibanje 

ob glasbi, poslušanje glasbenih vsebin. Nekaj učencev glasbeno ustvarja ob vzpodbudi. 

  

• SPO: zadovoljivo so usvojili vsebine iz tematskih sklopov: prostor, promet, okoljska vzgoja, 

sile in gibanje, snovi, pojavi, živa bitja, človek, jaz, skupnosti, odnosi. Nekateri učenci imajo 

še težave pri prepoznavanju časa – uporaba ure.  

  

• TJA: učenci dosegajo predpisane cilje po sklopih poslušanje, govorno  sporočanje, branje in 

pisanje.  

 

Pri delu smo uporabljali sodobne oblike pouka (skupinsko delo, delo v parih – pri čemer smo 

upoštevali priporočila, ukrepe zaradi COVID-19 s strani MINISTRSTVA oz. NIJZ), različne bralne 

strategije, sodelovalno učenje in napredek učencev formativno spremljale.  

  

Učenci zapuščajo 1. VIO s sledečimi vseživljenjskimi znanji: 

   

Večina učencev pri SLJ, MAT, SPO zadovoljivo razvršča, primerja, utemeljuje, analizira napake, 

rešuje probleme, uporablja različne vire informacij in podatkov (knjige, članki, splet …), presoja 

uporabno vrednost podatkov in informacij (utrjeno in preverjeno, ni bilo ocenjeno), ustno izraža 

mnenje in sodeluje v skupinah, da bi lažje dosegali skupne cilje. Pri pouku na daljavo so dokazali, da 

večina zna uporabljati različno informacijsko tehnologijo (MS Teams).  

 

Pri GUM, LUM, ŠPO večina učencev zadovoljivo razvršča, primerja, utemeljuje, analizira napake, 

rešuje probleme, uporablja različne vire informacij in podatkov (splet), ustno izraža mnenje, sodeluje 

v skupinah, da bi lažje dosegali skupne cilje in si prizadevali zanje. 
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Posamezni učenci (tisti, ki imajo izdelan izvirni delovni projekt pomoči in individualiziran program) 

analizirajo napake ob vzpodbudi, ob vodenju rešujejo probleme, utemeljujejo in analizirajo ob 

pomoči učitelja. 

 

VSEŽIVLJENJSKA ZNANJA UČENCEV OB KONCU 2. VIO  

  

Velik del šolskega leta je potekal na daljavo, kar je od učiteljev in učencev zahtevalo drugačen pristop 

in strategije. Načini komuniciranja so bili drugačni. 

Vseživljenjska znanja, ki smo jih analizirali, so primerjanje, razvrščanje, utemeljevanje, oblikovanje 

izvlečkov, analiziranje, reševanje problemov, analiziranje napak, iskanje ter selekcioniranje podatkov 

in informacij, presojanje uporabne vrednosti podatkov in informacij, uporaba različnih virov 

informacij in podatkov, ustno ter pisno izražanje mnenj in dejstev, učinkovita komunikacija z 

različnim občinstvom, sodelovanje v skupinah, uporaba različne informacijske in komunikacijske 

tehnologije.   

 

Ugotovitve so naslednje:  

− vsi učenci ali večina so preverjeno primerjali, razvrščali, utemeljevali, analizirali napake, 

iskali podatke ali informacije, sodelovali v skupinah, da bi lažje dosegli skupne cilje in 

uporabljali različne informacijske tehnologije pri večini predmetov; 

− selekcionirali podatke in informacije ter presojali uporabno vrednost podatkov in informacij 

so večina preverjeno pri GOS, GUM, SLJ, NAR, GEO, ZGO; 

− probleme so reševali vsi ali večina preverjeno pri TIT, MAT, ZG, SLJ, NAR, nekateri 

preverjeno pri TJA, GEO, GOS; 

− analizirali napake so vsi ali večina preverjeno pri MAT, TJA, SLJ, ŠPO, NAR, ZGO, GUM, 

GOS, TIT, nepreverjeno pa pri GEO; 

− učinkovito in na več načinov komunicirali z različnim občinstvom so nekateri preverjeno ali 

nepreverjeno pri GOS, GUM ,TIT, TJA; 

− oblikovali izvlečke so večinoma pri GOS, ZGO, GUM, SLJ, NAR, GEO, vsi delali 

nepreverjeno pa pri MAT, TIT, ŠPO; 

− ustno izražali mnenje so vsi ali večina pri GOS, GUM, SLJ, GEO, TIT, LUM, MAT, ZGO; 

− pisno izražali mnenje so vsi ali večina preverjeno pri GOS, ZGO, GUM, SLJ, TJA, NAR, 

nekateri preverjeno pa pri GEO in MAT. 

  

Ugotavljam, da so bili vsi vseživljenjski cilji realizirani, nekateri pri večini predmetov, drugi pa 

razporejeni po posameznih predmetih. Učenci so najbolj pridobili pri uporabi različne informacijske 

in komunikacijske tehnologije. 

Šestošolci prehajajo v III. VIO dobro opremljeni in z dobrimi temelji, na katerih bodo lahko gradili 

na vseh področjih vseživljenjskih znanj. 

  
ANALIZA ZNANJ PO ZAKLJUČENEM 3. VIO  

 

V letošnjem šolskem letu zapušča šolo 66 učencev – devetošolcev. 22 učencev v generaciji je bilo 

odličnih vseh 9 let. Le-ti imajo dobro osnovo za nadaljevanje šolanja in dobre delovne navade.  

Večina vpisanih v srednje šole in gimnazije ima  solidno znanje.  

  

Vrednotenje ciljev vseživljenjskih znanj smo preverjali na koncu šolskega leta. Razlikovali smo med 

cilji, doseženimi preverjeno ali nepreverjeno – pri vseh učencih ali pri večini učencev ali pri nekaterih 

učencih oz. zapisali, če cilji niso bili doseženi.   
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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 …, 

učinkovito 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 …).  

  

Analiza je bila opravljena pri 11 predmetih (ob tem v vseh petih učnih skupinah) pri SLJ, MAT in 

TJA, ZGO, GEO, FIZ, BIO, KEM, GUM, LUM in ŠPO. 

  

Vsi učenci so preverjeno primerjali in razvrščali ter uporabljali različne informacijske in 

komunikacijske tehnologije pri vseh enajstih predmetih. 

Vsi učenci so preverjeno utemeljevali pri desetih predmetih, le pri enem predmetu je večina učencev 

preverjeno utemeljevala, ustno izražala mnenja ter sodelovala v skupinah, da bi lažje dosegali skupne 

cilje in si prizadevali zanje. 

Pri šestih predmetih so vsi učenci preverjeno oblikovali izvlečke, pri enem predmetu vsi 

nepreverjeno, pri treh predmetih večina preverjeno ter pri enem predmetu preverjeno nekateri. 

Analizirali so vsi preverjeno pri dveh predmetih, pri šestih predmetih večina preverjeno, enem 

predmetu nekateri preverjeno, pri enem predmetu pa večina nepreverjeno.  

Le pri enem predmetu so vsi preverjeno reševali probleme, pri sedmih predmetih večina preverjeno, 

pri treh predmetih pa preverjeno nekateri. 

Napake so analizirali in iskali podatke in informacije pri vseh  predmetih vsi ali večina preverjeno.  

  

Pri nobenem predmetu niso vsi učenci preverjeno selekcionirali podatke in informacije ter presojali 

uporabno vrednost podatkov in informacij, temveč preverjeno večina oz. nekateri.  

Pri sedmih predmetih so vsi učenci preverjeno uporabljali različne vire informacij in podatkov, pri 

treh predmetih vsi nepreverjeno, le pri enem predmetu so to počeli nekateri. 

Vsi učenci so pri petih predmetih preverjeno pisno izražali mnenja, dejstva, pri štirih predmetih pa 

preverjeno nekateri. 

Večina je učinkovito in na več načinov preverjeno komunicirala z različnim občinstvom pri BIO, pri 

dveh predmetih nekateri preverjeno, pri enem predmetu vsi nepreverjeno, pri ostalih sedmih 

predmetih pa tega ni bilo.  

  

Zaključimo lahko, da so vsi učenci krepili omenjena vseživljenjska znanja, pri več predmetih pa so 

jih tudi preverjeno izkazovali. 

Učenci so največ primerjali, razvrščali, utemeljevali, oblikovali izvlečke, iskali podatke in 

informacije, ustno izražali mnenja, sodelovali v skupinah ter uporabljali različne informacijske in 

komunikacijske tehnologije. 

Najmanj pa so komunicirali z različnim občinstvom. 

  

Generacija 2020/21 je bila ena boljših v zadnjih letih. Šolo zapuščajo z novimi  izkušnjami, ki jih je 

prineslo delo na daljavo. Večina učencev generacije je delo od doma sorazmerno hitro usvojila in 

tako razširila nabor vseživljenjskih znanj. 
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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 1. VIO, 2. 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, umetnost ... 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 na 3. 

VIO, vsak mesec pa tim 1. VIO in 2. 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. 

V letošnjem letu so strokovni aktivi v času epidemije delovali tudi prek MS Teams, kjer so usklajevali 

in načrtovali delo pouka na daljavo. 

 

AKTIV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 

 

Aktiv šolske svetovalne službe se je v šolskem letu 2020/21 sestal osemkrat, 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 2020/21 in glede na potrebe nepredvidljive 

situacije zaradi COVID-19.  

Aktiv šolske svetovalne službe smo v šolskem letu 2020/21 sestavljale: Vesna Jelen Godunc 

(pedagoginja), Zdenka Roškarič Duh (defektologinja), Katarina Germšek (pedagoginja), Bojana 

Pauman (pedagoginja), Živa Krajnc (pedagoginja), Andreja Rinc Urošević (pedagoginja) in Asja Ertl 

(pedagoginja). Članice strokovnega aktiva smo vse šolsko leto sodelovale z učitelji, učenci, s starši 

in z zunanjimi ustanovami, izvajale in se vključevale v različne aktivnosti na šoli.  

 

IZVEDENI PROJEKTI V OKVIRU ŠSS 

 

Razvojno-preventivni projekti od 1. do 9. razreda: 

− Vzemi življenje v svoje roke 

− Bodi zvezda, ne meči petard 

− Zdravje je vrednota 

− Jaz in moje telo 

− Prva pomoč 

− Virtualni karierni sejem 

 

Sodelovali smo v projektu Prehod mladih na trg dela. Projekt Tedni vseživljenjskega učenja je bil 

zaradi COVID-19 prestavljen na september/oktober 2021. 

 

V šolskem letu 2020/21 smo izvajali interesno dejavnost vrstniška mediacija, v katero so bili 

vključeni učenci 8. in 9. razredov, medvrstniške mediacije z učenci različnih razredov pa, zaradi 

COVID-19, niso potekale. Izvajali smo tudi interesno dejavnost Učimo se učiti. 
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PROGRAMI ZA NADARJENE UČENCE 

 

− Kreativne delavnice (5. in 6. r.); 

− obisk koruznega labirinta; 

− sodelovanje na delavnicah ZPM-a ob Tednu otroka; 

− sodelovanje na literarnih natečajih (7.–9. r.); 

− sodelovanje v projektu Anglia – Building Bridges (TJA, 9. razredi) 

− sodelovanje na natečajih (Evropa v šoli, Pišem za prijatelja, Najlepše pismo, 34. Roševi dnevi 

…, in projektih (Erasmus+, Zeleno pero, Mednarodni dan strpnosti …); 

− sodelovanje pri pripravi in vodenju šolskih proslav ter prireditev; 

− sodelovanje na delavnicah s področja angleškega jezika; 

− sodelovanje na delavnicah s področja zgodovine; 

− sodelovanje na delavnicah s področja tehnike; 

− sodelovanje na delavnicah s področja fizike; 

− priprava na tekmovanja iz znanja. 

 

RODITELJSKI SESTANKI 

 

V šolskem letu 2020/21 so bili organizirani trije roditeljski sestanki: 

− 1. roditeljski sestanek: september 2020; 

− 2. roditeljski sestanek: januar 2021, od 1. do 9. razreda prek MS Teamsa; 

− 3. roditeljski sestanek:  junij 2021, od 1. do 9. razreda; 

− 1. starševski večer je zaradi COVID-19 odpadel; 

− 2. starševski večer Zdravi Možgani, zdravi otroci je bil realiziran; 

− roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev 10. 6. 2021. 

 

VPIS PRVOŠOLCEV 

 

Vpis v 1. razred je potekal od 11. 2. 2020 do 13. 2. 2021. V 1. razred za šolsko leto 2021/22 je trenutno  

vpisanih 78 učencev, od tega 16 učencev na podružnično šolo. 

 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

V šolskem letu 2020/21 je bilo v Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju v izobraževalni program 

s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 56 učencev, od tega je 50 

učencev obiskovalo matično šolo in 6 učencev podružnično šolo.  

Odločbo o usmeritvi so v tem šolskem letu prejeli: G. H., 1. c, A. L., 3. a, R. B., 3. b, T. L., 4. a, M. 

S., 6. c, S. P., 7. b, M. T., 7. c, N. T., 8. c, I. R., 9. b.  

Dodatna strokovna pomoč in prilagoditve so se izvajale v skladu z odločbami o usmeritvi.  

Poročila za začetek postopka usmerjanja smo v sodelovanju s starši podali za pet učencev.  

 

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Izvirne delovne projekte pomoči (IDPP) je imelo v šolskem letu 2020/21 40 učencev. 

 

UČENCI ROMI 

Ob zaključku šolskega leta je bilo na naši šoli 30 učencev Romov. Vključeni so bili v vsaj eno obliko 

učne pomoči na šoli. Sodelovali smo tudi s CSD Maribor. 
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POSEBNOSTI V ŠOLSKEM LETU 

 

Članice aktiva šolske svetovalne službe smo se v šolskem letu 2020/21 sestajale večkrat zaradi 

aktualnih zadev, še posebej v času šolanja na daljavo, zaradi pandemije COVID-19. Ob zaključku 

šolskega leta smo se 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.  

 

NARAVOSLOVNI AKTIV 

 

V strokovnem aktivu naravoslovja smo sodelovali: 1. VIO: Sonja Feguš; 2. VIO: Lidija Vinter; 3. 

VIO: Marjetka Breznik, Leandra Mernik, Rok Ozmec, Tomaž Krajnc, Zvonko Trstenjak, Karina 

Ladinek (vodja aktiva) ter za podružnico Dobrovce Alenka Primec. Člani strokovnega aktiva 

naravoslovja smo na zadnjem sestanku pregledali načrt dela za šolsko leto 2020/21, ki smo ga sprejeli 

na 1. strokovnem aktivu. Ugotovili smo, da: 

− planirali smo tri sestanke aktiva, vendar smo jih zaradi pouka na daljavo realizirali sedem; 

− dejavnosti ob pouku – naravoslovni in tehniški dnevi – so bile realizirane 100 %; 

− dejavnosti ob pouku smo načrtovali po vertikali s predstavnicami 1. in 2. vzgojno- 

izobraževalnega obdobja; 

− organizirali smo šolska tekmovanja iz kemije, fizike, naravoslovja in biologije, astronomije; 

− z učenci smo sodelovali na regijskih tekmovanjih in državnih tekmovanjih (učenci so prejeli 

veliko priznanj); 

− v svoje delo smo vključevali sodobne oblike dela; 

− imeli smo medsebojne hospitacije; 

− udeleževali smo se izobraževanj in študijskih skupin; 

− sodelovali smo v projektih; 

− pri pouku na daljavo smo učitelji sodelovali s skupnostjo sio (študijskimi skupinami) in se v 

času pouka na daljavo udeleževali video konferenc; 

− učitelji  smo se v času pouka na daljavo sestajali in izmenjavali primere dobre prakse; 

− izvajali smo mentorstvo študentom (Leandra Mernik s področja prehrane). 

Ob koncu pouka smo pregledali učne načrte, vertikalno pregledali realizirane učne cilje, poglobili 

medpredmetno sodelovanje in vertikalno uskladili tiste dneve dejavnosti, ki smo jih v juniju in juliju 

lahko načrtovali, natančnejše načrtovanje pa ostaja za mesec avgust. Načrtovali smo nove smernice 

v prihajajočem šolskem letu in jih prilagodili morebitno novo nastalim razmeram (Covid-19). Izbrali 

smo vodjo aktiva, to je Karina Ladinek. 

 

POROČILO DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 

 

V družboslovnem aktivu smo sodelovali učitelji: Janja Draškovič, vodja aktiva, Marija Petko, Edita 

Grašič, Simona Kocbek, Darja Majhenič, Nataša Bukovšek Kosi, Ines Pečnik, Leonida Gavez 

Šerbinek in Matija Bačnik.  

Člani aktiva smo se v  šolskem letu 2020/21 srečali petkrat, od tega trikrat prek MS Teamsa. 

Organizirali smo šolska tekmovanja v znanju zgodovine in geografije. V okviru medpredmetnega 

povezovanja smo sodelovali pri interdisciplinarnem dnevu Evropska vas in tako povezali predmete 

GEO, ZGO, DKE in SLJ v 7. razredu. Izpeljali smo mednarodni projekt ob mednarodnem dnevu 

strpnosti, ki se bo nadaljeval še v naslednjem šolskem letu. Učence smo spodbujali k sodelovanju v 

projektih in natečajih ter jih pripravljali na tekmovanja. V svoje delo smo aktivno vključevali sodobne 

metode in oblike dela, zlasti formativno spremljanje. Udeležili smo se izobraževanj, seminarjev in 

študijskih skupin. Učitelji smo v času pouka na daljavo sodelovali s skupnostjo SIO, prav tako smo 

se sestajali prek videokonferenc in si izmenjevali primere dobre prakse. Usklajevali smo kriterije za 
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ocenjevanje znanja. Zaradi pouka na daljavo nekatere vsebine niso bile predelane, a jih bomo vključili 

v naslendje šolsko leto.  

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA ZA ŠPORT 

 

V šolskem letu 2020/21 smo bili člani strokovnega aktiva ŠPO:  

− Miroslav KALEZIČ,  

− Andreja KOLANDER,  

− Gregor ADORJAN,  

− Marjetka KLEP, vodja aktiva, 

− Irena KOS (predstavnica II. VIO ‒ Dobrovce),   

− Ana ŠOBA (predstavnica I. VIO),  

− Tatjana LASBAHER (predstavnica II. VIO),   

− Alenka PRIMEC (predstavnica podružnične šole Dobrovce).  

  

Trikrat smo se sestali vsi člani strokovnega aktiva za šport ter dodatnih dvakrat samo člani tima športa 

3. VIO. Slednji smo v času pouka na daljavo zaradi usklajevanja, medsebojne pomoči, organizacije 

dni dejavnosti sestankovali in sodelovali tedensko oz. po potrebi prek MSTeamsa. Podrobnosti 

aktualne tematike so v zapisnikih strokovnega aktiva za ŠPO in tima ŠPO 3. VIO za šolsko leto 

2020/21.  

  

Teme, ki smo jih obravnavali:  

− LDN aktiva ŠPO (načrtovanje, ocenjevanje, prostorska razporeditev …);  

− plavalni tečaj za 4. razred, 

− plavalni tečaj in šola v naravi za 3. razred;  

− testiranje za športno-vzgojni karton;  

− šolska športna tekmovanja;  

− obvezni, neobvezni izbirni predmeti;  

− interesne dejavnosti;  

− dodatne ure ŠPO;  

− RaP – dejavnosti razširjenega programa;  

− statusi športnikov;  

− pravilnik o vzgojnih ukrepih;  

− materialne potrebe;  

− delovanje aktiva, poenotenje ter prilagoditve dela na daljavo v času epidemije COVID-19.  

 

Zaradi veljavnih varnostnih ukrepov NIJZ, zaprtja šol in pouka na daljavo (COVID-19) v letošnjem 

šolskem letu niso bila realizirana šolska športna tekmovanja ter plavalni tečaj za učence 3. razreda. 

  

Na daljavo, prek spletne učilnice in MS Teamsovih video srečanj so bili do konca šolskega leta 

izpeljani obvezni in neobvezni izbirni predmeti ter dejavnosti v okviru RaP-a.  

  

Dodatne ure ŠPO so se po vrnitvi učencev 1. VIO v šolo (konec januarja 2021) izvajale v prilagojeni 

obliki z upoštevanjem še vedno veljavnih varnostnih ukrepov (“mehurčki”, čim manjše prehajanje 

učiteljev med skupinami). 

  

Interesne dejavnosti se po zaprtju šol v oktobru 2020 in ponovnem odprtju (konec januarja 2021) več 

niso izvajale. 
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S sprejetjem enega ocenjevalnega obdobja je bilo posledično pridobljenih tudi manjše število ocen (2 

oceni, če se je pouk izvajal 1–2-krat tedensko, ter 3 ocene, če se je pouk izvajal 3-krat tedensko). 

 

Ob koncu dela smo pregledali učne načrte ter posebej izpostavili vsebine in cilje, ki v tem šolskem 

letu zaradi epidemije in posledično pouka na daljavo niso bili realizirani. Prenesejo se v naslednje 

šolsko leto.  

 

Naredili smo evalvacijo pouka v tem šolskem letu ter načrt aktivnosti in dni dejavnosti za novo šolsko 

leto. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA SLOVENISTOV 

 

V šolskem letu 2020/21 smo aktiv slovenistov sestavljale: Bojana Pauman/Simona Vindiš Pirc, 

Katarina Germšek, Ana Koritnik, Metka Lovišček (knjižničarka), Ana Šoba, Darja Nerat, Janja 

Draškovič in Nina Adam.  

 

Aktiv učiteljic se je sestal šestkrat v šolskem letu 2020/21, od tega dvakrat v spletnem okolju MS 

Teams v času pouka na daljavo. 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. Realizirale smo tudi organizacijo prireditev in proslav ter se redno udeleževale strokovnih 

izobraževanj.  

 

Ugotavljamo, da učenci vedno manj berejo, zato bo naša prednostna naloga povečati zanimanje za 

branje.  

 

Potrdile smo vodjo aktiva za leto 2021/22. To bo Nina Adam. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA 1. VIO 

 

Vodja aktiva: Ana Šoba 

Člani: 

1.  razred: Jerneja Malec, Marija Petko, Simona Žitnik, Nataša Kraner, Ksenija Detiček, Petra 

Krašna, Sonja Feguš in Saša Stanković;  

2.  razred: Alenka Primec,  Darja Majhenič, Ana Šoba, Dolora Klasinc; 

3.  razred: Simona Kocbek, Edita Grašič in Leja Miljančić. 

V šolskem letu 2020/21 smo se članice aktiva sestale šestkrat. Vse članice tima so se redno 

udeleževale sestankov. Manjše zadeve smo reševale sproti, z dogovarjanjem prek računalnika ali 

krajšem usklajevanju mnenj pred začetkom pouka. Zaradi preventivnih ukrepov za zajezitev bolezni 

COVID-19 so potekali aktivi prednostno predvsem na daljavo prek MS Teamsa.  Delo je potekalo v 

večji meri skladno z načrtovanim letnim programom dela aktiva 1. VIO in z LDN šole. Odstopanja 

so bila pri nekaterih načrtovanih dejavnostih,  zaradi nastale situacije, zaprtja šol ter posledično pouka 

na daljavo, zaradi epidemije COVID-19. Hkrati zaradi preventivnih ukrepov nismo izvajale zobne 

preventiva z zunanjimi sodelavci ter izvedle predvidenih sodelovanj na prireditvah na občinski in 
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krajevni ravni.Tudi v tem šolskem letu  je bil poudarek 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 bila 

formativno spremljanje pouka. 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 2. in 3. VIO pa po strokovnih aktivih, 

kjer smo izmenjavale izkušnje, mnenja, ideje, se vertikalno povezovale; 

− individualno strokovno smo se izpopolnjevale in se vključevale v izobraževanja, organizirana 

na ravni celotne šole in samoiniciativno, na aktivih so posameznice poročale o izobraževanjih; 

− prednostna naloga aktiva je bila tudi v tem šolskem letu, da pri učencih dvignemo raven bralne 

pismenosti, torej da pri pouku uporabljamo različne bralno-učne strategije; 

− učence smo spodbujale k branju in spodbujale interes branja doma (Prežihova bralna značka, 

knjižni molj); 

− prednostna naloga je bila 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; 

− sodelovale smo v okviru preventivnih dejavnosti z zunanjimi sodelavci (PU, PGD Miklavž); 

− sodelovale smo v šolskih projektih Rap (gibanje za zdrav psihofizični in duševni razvoj 

otroka), Zdrav življenjski slog,  Projekt Erasmus+ka2, Roots – Return Our Origins Through 

Sharing , Projekt Erasmus -BTL, SLOfit, Pogum, Zdrava šola, Ekošola, Pozdrav ptic miru, 

Formativno spremljanje II, Prvi prizor, Varno v vrtec in šolo, Naša mala knjižnica, 

Medpredmetno povezovanje; 

− z različnimi aktivnostmi spodbujamo odkrivanje in ohranjanje slovenskega ljudskega izročila 

(glasbe, plesa, iger, pravljic, pesmi, noš, običajev …) in zavedanje pomena le-tega za 

ohranitev naroda; 

− učence smo spodbujale k zdravemu in uravnoteženemu prehranjevanju in kulturnemu načinu 

prehranjevanja; 

− ozaveščale smo učence o energijski problematiki; 

− navajale smo učence za delo z IKT-tehnologijo; 

− ob zaključku ocenjevalnega obdobja smo pripravile analizo VI-dela individualno in po 

razrednih aktivih; 

− v mesecu juniju so učiteljice 3. razreda pripravile poročilo o realizaciji vsebinskih in 

vseživljenjskih znanj. 

 

Ob koncu dela smo pregledale učne načrte po oddelkih, kjer smo posebej izpostavile vsebine in cilje, 

ki v tem šolskem letu zaradi pandemije in posledično pouka na daljavo niso bili realizirani. Vsi ti cilji 

in vsebine se prenesejo v naslednje šolsko leto. Vnesle smo 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 2021/22. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA 2. VIO 

Aktiv 2. VIO sestavljamo učiteljice Darja Nerat, Tatjana Lasbaher, Blanka Širovnik, Lidija Vinter,  

Irena Kos, Nuša Vajs, Janja Štrucl, Špela Mesarič, Joty Jöbstl, Marjetka Klep in Nataša Bukovšek 

Kosi, vodja. Zaradi usklajevanja po vertikali je vsaka od učiteljic vključena v še vsaj en strokovni 

aktiv šole.  
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V aktivu 2. VIO sodelujejo učiteljice, ki poučujejo glasbeno umetnost, angleščino, neobvezne izbirne 

predmete in šport. Občasno pedagoginja in izvajalci dodatne strokovne pomoči, kadar je to potrebno.  

Delo je potekalo v večini skladno z načrtovanim letnim programom dela aktiva 2. VIO in z LDN šole. 

Odstopanja so bila pri nekaterih načrtovanih dejavnostih, zaradi nastale situacije, zaprtja šol zaradi 

epidemije COVID-19.  

Aktiv se je sestal v tem šolskem letu petkrat. Ves čas v šolskem letu pa so aktualne uskladitve potekale 

znotraj aktiva in po timih za 4. in 5. razred. Usklajevanja so bila zelo aktivna v času poučevanja na 

daljavo, od 9. 11. 2020 do 21. 2. 2021. Učiteljice smo v času pouka na daljavo dnevno sodelovale. 

Izmenjevale smo ideje, si pomagale pri načrtovanju, med predmetnem načrtovanju in pri vključevanju 

prvin formativnega spremljanja. Usklajevale smo že tudi vsebine, ki bodo bolj podrobno predelane v 

višjem razredu.   

Pomembne dejavnosti učiteljic in učencev, ki so bile realizirane v času pouka v šolskih prostorih:  

− usklajevanje kriterijev ocenjevanja po vertikali na različnih strokovnih področjih;  

− dejavnosti za dvig vseživljenjskega kakovostnega znanja;  

− spodbujanje razvoja kritičnega in ustvarjalnega mišljenja učencev;  

− poudarek ustreznim zaposlitvam nadarjenih učencev pri pouku;  

− poudarek na dejavnostih, ki vzpodbujajo kulturno in zdravo prehranjevanje;  

− nadaljevanje dela z bralno-učnimi strategijami;  

− aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih Erasmus+Roots in BTL;  

− sodelovanje 5. a v projektu Varno na kolesu;  

− sodelovanje s Policijsko postajo s projektom Policist Leon svetuje;  

− sodelovanje s SPV Miklavž na Dravskem polju;  

− izvedba plavalnega tečaja v kopališču Ruše za učence 4. c in 4. d-razreda; 

− izvedba tridnevne šole v naravi na Pohorju Tisa za učence 4. c in 4. d-razreda; 

− aktivna udeležba učiteljic na študijskih skupinah;  

− spremljanje novosti s področja učnih gradiv različnih založb;  

− udeležba na različnih tekmovanjih, likovnih in literarnih natečajih in projektih;  

− evalvacija dela za tekoče leto in načrtovanje za novo šolsko leto 2021/22;  

− priprava učnih sklopov in ciljev, ki so primerni za obravnavo pri delu na daljavo; 

− izobraževanje v organizaciji ZRSŠ, enota Maribor;  

− izmenjava mnenj in izkušenj pri delu z učenci s posebnimi potrebami;  

− spremljanje aktualnih novosti in sprememb;  

− pedagoška primopredaja (poudarek na nepredelanih vsebinah in ciljih za vnaprej) za 

šolsko leto 2021/22;  

− priprava zaključnega programa za starše.  

Pomembne dejavnosti učiteljev in učencev, ki so bile izvedene v času pouka na daljavo:  

− usklajevanje kriterijev ocenjevanja po horizontali na različnih strokovnih področjih;  

− vzpostavitev komunikacije prek elektronske pošte, spletnih učilnic in MS Teamsa;  

− aktivno sodelovanje v teamsu;  

− dejavnosti za dvig vseživljenjskega kakovostnega znanja;  

− spodbujanje razvoja kritičnega in ustvarjalnega mišljenja učencev;  

− poudarek ustreznim zaposlitvam nadarjenih učencev pri pouku na daljavo;  
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− spremljanje novosti s področja učnih gradiv, poučnih vsebin različnih založb;  

− spremljanje inovativnih pristopov, primerov dobre prakse poučevanja na daljavo;  

− izobraževanje učiteljev prek videokonferenc, webinarjev ipd.  

Ob koncu dela smo izpostavile vsebine in cilje, ki v tem šolskem letu zaradi pandemije in posledično 

pouka na daljavo niso bili realizirani. Vsi ti cilji in vsebine se prenesejo v naslednje šolsko leto. 

Podrobne analize so se izvedle na primopredajah.  

Potrdile smo novo vodjo aktiva za leto 2021/22. To bo Janja Štrucl. 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA JEZIKOSLOVJA 

 

V aktiv jezikoslovja so vključene učiteljice angleškega jezika (Jyoti Jöbstl, Katja Zobec, Špela 

Mesarič, Jasmina Karakaš, učiteljici RP s certifikatom za zgodnje učenje TJA – Simona Kocbek in  

Dušanka Kopše) ter učiteljici nemškega jezika – Ines Pečnik in Dolora Klasinc. Povezane smo po 

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. Veliko srečanj je potekalo prek teamsa.  

Potek dela: 

− v avgustu smo naredile letne delovne načrte, načrt ocenjevanj, uskladitev kriterijev, ki smo jih 

potem med letom tudi včasih popravile; 

− usklajevanje kriterijev ocenjevanja po vertikali; 

− usklajevanje ciljev in standardov zaradi poučevanja na daljavo (prilagoditev); 

− tedensko usklajevanje vsebine in ciljev v času šolanja na daljavo in po njem (učence v 8. in 9. 

razredih smo poučevale po razredih in ne več v skupinah); 

− naročilo nove literature; 

− izvedba tekmovanj v 8. in 9. razredu na šolski in državni ravni; 

− izvedba bralne značke od 3. do 9. razreda in podelitev priznanj ob koncu leta; 

− ogled predstave po teamsu: Christmas Carol (izvedba EST); 

− urejanje učilnic; 

− udeležba na izobraževanjih za zgodnje poučevanje angleščine; 

− načrtovanje VIZ-dela s sodobnimi učnimi pristopi na 2. VIO OŠ; 

− izobraževanje v organizaciji ZRSŠ, enota Maribor; 

− pisanje in poprava nacionalnega preizkusa; 

− evalvacija dela za tekoče leto in načrtovanje za novo šolsko leto 2021/22; 

− aktivno sodelovanje v projektih Erasmus+ (ROOTS; BTL); 

− sodelovanje v projektu Building Bridges; 

− formativno spremljanje učencev na različnih jezikovnih področjih od 1. do 9. razreda; 

− sodelovalno učenje, poučevanje po sodobnih metodah in oblikah dela; 

− medpredmetno povezovanje; 

− uvajanje elementov CLILA; 

− mentorstvo študentov na pedagoški praksi; 

− sodelovanje na zaključnih prireditvah; 

− izmenjava mnenj in izkušenj pri delu z učenci s posebnimi potrebami; 

− spremljanje aktualnih novosti in sprememb; 
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− pedagoška primopredaja (poudarek na nepredelanih vsebinah in ciljih za vnaprej) za šolsko 

leto 2021/22. 

 

Določile smo vodjo aktiva za leto 2021/22. To bo Špela Mesarič. 

 

POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV MATEMATIKE  

  

Člani in članice aktiva smo: 

I. VIO – Simona Žitnik 

II. VIO – Blanka Širovnik  

III. VIO – Nevenka Gselman, Lilijana Zdunič, Helena Jus Silič, Tomaž Kranjc 

Podružnica Dobrovce – Jerneja Malec 

  

Člani aktiva smo na 1. sestanku dne, 28. 8. 2021, ob pripravljenem osnutku oblikovali in sprejeli 

LDN za šolsko leto 2020/21.  

Natančno smo določili prioritete dela: 

− da bomo v mesecu septembru pri pouku matematike večino ur namenili utrjevanju in 

preverjanju znanja, ki so ga učenci pridobivali pri pouku na daljavo prejšnje šolsko leto; 

− učenci in učitelji se bomo izpopolnili pri uporabi računalniške in informacijske tehnologije v 

primeru dela na daljavo; 

− učencem bomo posredovali naloge za utrjevanje znanja o merskih enotah v spletno učilnico 

šole; 

− učitelji matematike III. VIO bomo predlagali, da se čim prej za vsako učilnico nabavi komplet 

geometrijskega pribora (geotrikotnik in šestilo). 

  

Na 2. korespondenčni seji, dne 3. 11. 2020, smo v okviru aktiva MAT načrtovali delo pri pouku 

matematike na daljavo za prvi delovni teden v novembru. Prav tako smo naredili načrt za daljše 

obdobje v primeru pouka na daljavo, po razredih smo pripravili učne sklope in cilje, ki so primerni 

za obravnavo pri delu na daljavo. Z načrtom smo seznanili ravnateljico šole. 

Na 3. korespondenčnem sestanku aktiva MAT, dne 13. 4. 2021, smo izdelali seznam delovnih 

zvezkov in učbenikov, ki jih bomo uporabljali pri pouku matematike v šolskem letu 2021/22. Prav 

tako smo evalvirali delo, predvsem glede ocenjevanje znanja pri MAT. Pri ocenjevanju znanja smo 

upoštevali smernice in navodila ministrstva za šolstvo, ki so določale načine ocenjevanja in število 

ocen, pridobljenih v celem šolskem letu.  

Rdeča nit letošnjega leta je bilo načrtovanje dela na daljavo, kar je zahtevalo veliko usklajevanja in 

timskega dela. Veliko napora je bilo vloženega v izvedbo tekmovanj in pripravo učencev 6. in 9. 

razreda na NPZ. 

  

POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA LIKOVNE UMETNOSTI 

V šolskem letu 2020/21 smo bili člani strokovnega aktiva LUM: 

− Ksenija DETIČEK (predstavnica 1. VIO); 

− Jerneja MALEC, Leja Miljančić, Irena Kos (predstavnici 1. in 2. VIO podružnične šole 

Dobrovce); 

− Janja Štrucl (predstavnica 2. VIO); 

− Marija PETKO (2. učiteljica v 1. razredu in predstavnica oddelkov podaljšanega bivanja); 

− Valerija Gönter (predstavnik 3. VIO). 

V strokovnem likovnem aktivu smo učiteljice:  
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− načrtovale in evalvirale cilje po vertikalni in horizontalni povezavi;  

− pogovarjale se o tem, kako uvesti sodobne didaktične pristope in primere dobre prakse v naš 

pouk;  

− vključevale sodobne medije v pouk likovne umetnosti; 

− razpravljale o materialnih pogojih za likovno ustvarjanje; 

− oblikovale merila in kriterije za ocenjevanje likovnih del; 

− razpravljale o pomenu portfolia pri LUM; 

− načrtovale dejavnosti za novo šolsko leto. 

Izvolile smo vodjo aktiva za šolsko leto 2020/21. Le-ta bo učiteljica likovne umetnosti Valerija 

Gönter. 

 

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA GLASBENE UMETNOSTI 

Strokovni aktiv glasbene umetnosti smo sestavljale: 

− 1. VIO: Ksenija Detiček, Petra Krašna in Simona Žitnik, 

− 2. VIO: Darja Nerat in Irena Kos, 

− 3. VIO: Nuša Vajs. 

Vodja aktiva je bila Nuša Vajs. 

Članice strokovnega aktiva smo se v šolskem letu 2020/21 sestale petkrat, aktualne uskladitve pa so 

potekale vse šolsko leto. Veliko srečanj je potekalo prek videokonference v teamsu. 

Delo je potekalo v skladu z načrtovanim programom dela aktiva GUM in z LDN šole. Uskladile smo 

kriterije ocenjevanja pri glasbeni umetnosti. Podrobno smo pregledale učni načrt. Na sestanku aktiva 

smo se odločile, da delovnih zvezkov v šolskem letu 2021/22 učenci ne bodo uporabljali. Učbenike 

bodo uporabljali učenci 6., 7., 8. in 9. razredov. V mesecu juniju smo opravile evalvacijo dela. Na 

srečanjih strokovnega aktiva smo: 

− načrtovale delo za tekoče in naslednje šolsko leto; 

− se seznanile s kriteriji ocenjevanja na posameznem VIO; 

− govorile o učbenikih; 

− v svoje delo vključevale sodobne oblike dela; 

− obravnavale težave, si posredovale dobre ideje in jih med seboj usklajevale; 

− poročale o izvedenih nastopih v kraju in drugod; 

− obravnavale novosti, ki so nam jih posredovali na študijskih skupinah; 

− obravnavale novosti, ki smo jih zasledile v strokovni literaturi. 

Zaradi epidemije ni bila realizirana udeležba OPZ (april) in MPZ (maj) na reviji pevskih zborov v 

Unionski dvorani v Mariboru. Odpadel je tudi samostojni koncert šolskih zborov v mesecu aprilu.  

 Izvolile smo vodjo aktiva za leto 2021/22. Le-ta bo učiteljica glasbene umetnosti Nuša Vajs. 

POROČILO AKTIVA OPB 

Strokovni aktiv podaljšanega bivanja smo sestavljali: Saša Stanković, Petra Krašna, Karina Ladinek, 

Marija Petko, Dolora Klasinc, Barbara Ajdinović, Matija Bačnik, Jasmina Karakaš, Nataša Kraner, 

Irena Rajbar, Nataša Bukovšek Kosi, Janja Štrucl, Dušanka Kopše, Leja Miljančić, Sandra Laketić, 

Jerneja Malec, Alenka Primec, Darja Nerat in Irena Kos. 
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Med šolskim letom smo se v strokovnem aktivu podaljšanega bivanja sestali šestkrat.  

V podaljšanem bivanju je delo potekalo po LDN. Pri kosilu je bil poudarek na higieni rok, strpnem 

in kulturnem vedenju pri prehranjevanju po priporočilih NIJZ. Učenci so utrjevali pravilno uporabo 

jedilnega pribora ter pomen pestre in raznolike prehrane za zdrav telesni razvoj. Poudarek je bil na 

raznoliki in zdravi prehrani – pomen vitaminov in mineralov v prehrani, v povezavi s spoznavanjem 

prehrambene piramide pri pouku. Prav tako smo v OPB učence seznanili o pomenu pitja zadostne 

količine vode za zdravo počutje.   

  

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, si medsebojno pomagali pri domačih nalogah in kritično vrednotili opravljeno delo.  

  

Pri sprostitveni dejavnosti so urili različne gibalne veščine v igrah in na igralih, sprejemali jasna 

navodila in 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.  

  

Med šolskim letom smo  sodelovali v različnih natečajih in projektih: Naravne in druge nesreče – 

požarna varnost in prosti čas, Prijateljstvo, Ciciumetnije, Moja igra, Olimpijski natečaj,  Aquasystems 

– Varujmo svojo kapljico vode, Igraj se z mano, Medenka, Rišem za prijatelja, Brez kmeta ni hrane, 

natečaj Banke Slovenije,  Moja igra, Lumpi.  

Projekti: Naša mala knjižnica, Strpnost, Evropa v šoli, Varno v vrtec in šolo, Ekošola – mlekastično, 

ERASMUS+ Roots, BTL.  

  

Skupaj smo v času epidemije oblikovali smernice za OPB v času učenja na daljavo. Sprotno smo 

urejali in nalagali vsebine na spletni strani OPB. Sprotno smo si izmenjevali informacije in prevzeli 

tudi individualno delo z neodzivnimi učenci na daljavo. Prevzeli smo pomoč učencem z učnimi 

težavami (ISP skupine) ter se vključevali in sodelovali pri pouku na daljavo. To smo opravljali 

strokovno in vestno. Z individualnim delom z učenci in z napredkom teh učencev smo sproti 

obveščali razrednike, ravnateljico in pedagoginjo. Med šolskim letom smo izvajali tudi podaljšan čas 

pisanja ter  spremstvo učencev (do 2. 11.  2020 in po 22. 2. 2021).  

  

V času dela na daljavo je bil poudarek  na higieni in razkuževanju rok ter higieni kašlja. Učence smo 

spodbujali, da so pomagali pri pripravi mize in pripravi enostavnejših obrokov z družino. Vsebine v 

času epidemije so bile predvsem sprostitvene in gibalne narave. V spletno učilnico smo učitelji OPB 

nalagali tudi zanimive ideje za natečaje, na katerih so učenci lahko sodelovali tudi na daljavo.  

  

V času epidemije smo učence spodbujali, da utrjujejo znanje, ki go ga pridobivali na daljavo. 

Spodbujali smo učence za branje in telesno aktivnost. V ta namen smo vsebine v spletnih učilnicah 

obogatili z raznolikimi gibalnimi aktivnostmi.  

Učenci so se ob dejavnostih v podaljšanem bivanju učili vključevati v skupino in sprejemati drug 

drugega. Sledili so jasnim navodilom ter razvijali komunikacijske spretnosti. Skozi ustvarjalno igro 

so bili ustvarjalni in inovativni. To ustvarjalnost smo spodbujali tudi v času epidemije, ko je potekalo 

učenje na daljavo. Vsebine v spletnih učilnicah smo popestrili z zanimivimi idejami za ustvarjalno 

preživljanje prostega časa in idejami za sprostitev.  

Prav tako smo v spletno učilnico OPB nalagali predloge in navodila za natečaje, v katerih so učenci 

lahko sodelovali od doma.  
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Daljšega pohoda OPB, ki smo ga načrtovali v mesecu juniju, zaradi epidemije nismo realizirali. Prav 

tako nismo realizirali cilja pravilno rokovanje s pitnikom in solatnim barom v jedilnici, zaradi 

ukrepov zaradi zajezitve širjenja virusa COVID-19.  

 
20 SODELOVANJE S STARŠI 
 

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 22 92,3 % 1. a 22 89,6 % 

1. b 23 80,43 % 1. b 23 77,39 % 

1. c 23 79,38  % 1.c 23 83,72 % 

2. a 16 87,5 % 2.a 16 93,75 % 

2. b 18 100 % 2. b 18 84,3 % 

2. c 18 87,14 % 2. c 18 74,10 % 

3. a 17 85,8 % 3. a 17 80,9 % 

3. b 25 88,8 % 3. b 25 89 % 

3. c 26 86,9 % 3. c 26 90,3 % 

4. a 23 88,4 % 4. a 23 78,26 % 

4. b 20 98,28 % 4. b 20 84,16 % 

4. c 22 89,99 % 4. c 22 84,09 % 

4.d 21 93,3 % 4.d 21 88,1 % 

5. a 13  78,9 % 5. a 13 96,7 % 

5. b 26 89 % 5. b 26 82 % 

5. c 26 78 % 5. c 26 69 % 

 
RODITELJSKI 

SESTANKI 

GOVORILNE 

URE 

raz. št. uč. skupaj raz. št. uč. skupaj 

6. a 24 89,6 % 6. a 24 39,58 % 

6. b 24 98 % 6. b 24     46  % 

6. c 23 89,1 6. c 23 45,34 % 

7. a 21 69,04 % 7. a 21 52,38 % 

7. b 22 63,6 % 7. b 22 57,7 % 

7. c 21 78,57 % 7. c 21 55,78 % 

8. a 20 80 % 8. a 20 50,3 % 

8. b 21   60 % 8. b 21 44 % 

8. c 21  69,84 % 8. c 22 39.03 % 

9. a 22 72,7 % 9.a 22 64 % 

9. b 23 65,5 % 9. b 23 45 % 

9. c 21 79 % 9. c 21 81 % 
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Iz tabel je razvidno, da je obisk na roditeljskih sestankih zelo dober, obisk na govorilnih urah pa je v 

primerjavi s preteklimi leti nekoliko upadel, zato bomo ponovno pozvali starše, da se redno 

udeležujejo pogovornih ur, saj je sodelovanje starši – šola zelo pomembno. Iz tabele je tudi razvidno, 

da je obisk na pogovornih urah bistveno nižji od 6. do 9. razreda kot od 1. do 5. razreda. 

Sodelovanje s starši je potekalo tudi prek Sveta staršev in Sveta zavoda. 

 

ZAKLJUČNO POROČILO SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

 

Svet staršev OŠ Miklavž na Dravskem polju se je v šolskem letu 2020/21 sestal na štirih rednih sejah, 

od katerih sta bili dve redni seji izvedeni prek videokonference – MS Teams, saj je šolsko leto 2020/21 

bilo prav tako zaznamovano z epidemijo COVID-19, kar nekaj mesecev ni bilo učencev v šoli, pouk 

je potekal na daljavo, kljub temu pa so se vse aktivnosti in problemi, ki so se pojavljali, morali sproti 

reševati. Prisotnost članov Sveta staršev je bila na vseh sejah zadostna, da je bil Svet staršev vedno 

sklepčen. Seje Sveta staršev so potekale na temelju skupnega sodelovanja, dobro pripravljena in 

predstavljena  poročila in osnutki dokumentov ter dobra odzivnost ravnateljice na vse pobude staršev 

so omogočili, da so seje potekale kakovostno in so se težave sproti reševale. Vsi navedeni dokumenti 

so pridobili pozitivno mnenje Sveta staršev na posameznih sejah, na katerih so bili obravnavani.  

Svet staršev se je seznanjal z vsemi aktivnostmi šole, zaključnimi poročili o šolskem letu, o 

izobraževanju, o letnem delovnem načrtu za novo šolsko leto, obravnaval pomembne teme, poročilo 

in težave pouka na daljavo, sprejel potrditev članov upravnega odbora šolskega sklada, o 

predvidenem planu začetka adaptacije oz. dograditve prostorov k matični šoli in v zvezi z njimi 

sprejemal ustrezne sklepe: 

 
− Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika za šolsko leto 2020/21, za 

predsednika je bil izvoljen g. Tomaž Gvardjančič, za njegovo namestnico pa ga. Simona 

Marko. 

− Potrditev seznanitve z zaključnim poročilom šole za šolsko leto 2019/20. 

− Potrditev seznanitve s poročilom o  izobraževanju v šolskem letu 2019/20. 

− Potrditev seznanitve s cenami in o izvajanju nadstandardnih oblik dela šole za šolsko leto 

2020/21. 

− Potrditev seznanitve s cenami šolske prehrane v šolskem letu 2020/21. 

− Potrditev seznanitve z osnutkom letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/21. 

− Potrditev seznanitve s planom izobraževanja za delavce šole za šolsko leto 2020/21. 

− Člani Sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da se pozove ustanoviteljico javnega zavoda, 

da posreduje odgovor, kako daleč so zadeve z dograditvijo prostorov k matični šoli in kdaj 

je predviden pričetek del. 

− Potrditev seznanitve s poročilom o poteku dela šole na daljavo v šolskem letu 2020/21. 

− Potrditev članov upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Miklavž na Dravskem polju za 

šolski leti 2020/21 in 2021/22. 

− Potrditev sprejema predlaganih Pravil o delovanju Šolskega sklada OŠ Miklavž na 

Dravskem polju. 

− Potrditev seznanitve z  osnutkom Letnega poročila šole s samoevalvacijo za leto 2020.  

− Potrditev seznanitve z osnutkom Programa dela, finančnim in kadrovskim načrtom za leto 

2021. 

− Potrditev seznanitve s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov za posamezni razred za šolsko 

leto 2020/21 in potrditev seznama delovnih zvezkov za posamezni razred za šolsko leto 

2021/22. 
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− Potrditev seznanitve s pregledom realizacije dela in vzgojnim delovanjem v šolskem letu 

2020/21. 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo 

na prvem roditeljskem sestanku oddelka, v šolskem letu 2020/21 so bili izvoljeni naslednji 

predstavniki staršev, in sicer:  

 
Razred IME IN PRIIMEK 

1. a DEA KVERH 

1. b BRANKA ZEMLJIČ 

1. c BARBARA OZBIČ KIRIJAKOPULOS 

1. d SIMONA MARKO 

2. a JANJA SAGADIN 

2. b SAŠO ŽITNIK 

2. c TINA LIPOVEC 

3. a SAŠA BRICMAN RANTUŠA 

3. b KATJA GRABROVEC 

3. c TAMARA KERMAVC 

4. a MLADEN KRALJIĆ 

4. b BARBARA MURKO 

4. c LORA SENEKOVIČ 

4. d KARMEN VIDONJA OZVATIČ 

5. a PETRA PINTARIČ 

5. b MATEJ REGENT 

5. c SABINA MUNDA (KRAMBERGER) 

6. a TJAŠA TRINKO 

6. b DUNJA MATIJAŠEC HÖDL 

6. c MARIJANA CESTAR 

7. a DEJAN KRSTIČ 

7. b TOMAŽ GVARDJANČIČ 

7. c STANISLAV PETEK 

8. a MATEJA GYÖREK 

8. b SIMONA VINDIŠ PIRC 

8. c KLAVDIJA TESKAČ 

9. a DARKO SMILJAN 

9. b ALJOŠA STOJIČ 

9. c KLAVDIJA LJUBEC AUDIČ 

7. c STANISLAV PETEK 

8. a MATEJA GYÖREK 

8. b SIMONA VINDIŠ PIRC 

8. c KLAVDIJA TESKAČ 

9. a DARKO SMILJAN 

9. b ALJOŠA STOJIČ 

9. c KLAVDIJA LJUBEC AUDIČ 

 

Predstavniki Sveta staršev so v Svetu staršev 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 razjasnila neposredno na sejah samih. 

Svet staršev si bo tudi v naslednjem šolskem letu prizadeval za dobro medsebojno sodelovanje 

predstavnikov staršev z učitelji in ravnateljico. Vsem predstavnikom staršev se iskreno zahvaljujem 

za redno udeležbo na sejah, za podane pobude, konstruktivne kritike in tvorno sodelovanje.  

      

Predsednik Sveta staršev OŠ Miklavž na Dr. polju: 

Tomaž Gvardjančič 
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POROČILO O DELU SVETA ZAVODA 

 OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

 

V šolskem letu 2020/21 so bile izvedene štiri redne seje Sveta zavoda in dve korespondenčni seji. 

  

SEJE SVETA ZVODA v okviru šolskega leta 2020/21: 

  

Korespondenčna seja – 11. 9. 2020 

− Soglasno je bil potrjen predlagani sklep o odpisu spornih terjatev – šola (dolžnik E. J.) v višini 

137,03 €. 

  

1. Redna seja – 22. 9. 2020 

− Soglasno je bilo potrjeno zaključno poročilo šole in vrtca za šolsko leto 2019/20; 

− soglasno je bilo potrjeno poročilo o izobraževanju šole in vrtca v šolskem letu 2019/20; 

− soglasno je bil potrjen celotni letni delovni načrt  šole in vrtca za šolsko leto 2020/21; 

− soglasno je bil potrjen plan izobraževanja za šolo in vrtec za šolsko leto 2020/21; 

− soglasno je bil potrjen odpis učbenikov in učnega gradiva za šolsko leto 2019/20 v vrednosti 

9.602,77 €; 

− soglasno je bilo potrjeno plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 

ravnateljici v višini 10 % pri plači za mesec september 2020; 

− soglasno je bila potrjena pritožbena komisija za mandat od 23. 9. 2020 do 22. 9. 2024. Člani 

nove pritožbene komisije so: Simona Žitnik, Blanka Širovnik, Lilijana Zdunič, Jerneja Malec, 

Zdenka Roškarič Duh in Vesna Jelen Godunc, iz šole, ter Tomaž Gvardjančič in Simona 

Marko – predstavnika staršev, zunanja člana pritožbene komisije sta Darja Vantur iz OŠ Hoče 

in Mojmir Pintarič iz OŠ Slava Klavora. 

Seja je potekala na daljavo, prek teamsa. 

 

2. Redna seja – 15. 12. 2020 

− Ravnateljica Dušanka Mihalič Mali je podala poročilo o poteku šole na daljavo in o poteku 

organiziranega varstva otrok v Vrtcu Vrtiljak in Ciciban; 

− soglasno je bila potrjena seznanitev z delom šole na daljavo in s potekom dela vrtca; 

− soglasno je bila potrjena seznanitev z delom šolskega sklada in pravili o delovanju šolskega 

sklada;  

− soglasno je bil potrjen predlog za izdajo sklepa za plačilo delovne uspešnosti ravnateljici iz 

naslova povečanega obsega dela v višini 10 % pri plači za mesec november 2020 in 20 % pri 

plači za mesec december 2020. 

Seja je potekala na daljavo, prek teamsa. 

  

3. Redna seja – 26. 2. 2021 

− Soglasno je bilo potrjeno Letno poročilo šole in vrtca za leto 2020 in Samoevalvacijsko 

poročilo šole in vrtca za leto 2020 ter predlog, da presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih 

let in poslovnega leta 2020, v skupni višini 26.789,37 € (za šolo v višini 20.312,11 € in za 

vrtec v višini 6.477,26 €), ostane nerazporejen; 

− soglasno je bil potrjen Program dela, kadrovski in finančni načrt šole in vrtca za leto 2021; 

− soglasno je bil potrjen predlog kriterijev za vpis v vrtec za šolsko leto 2020/21; 

− Svet zavoda je soglasno prejel predlagani Načrt notranjega revidiranja za leto 2021 in 2022; 

− soglasno je bil potrjen sklep, da se za delovno uspešnost ravnateljice nameni 5 % njene 

polletne osnovne plače, ki se obračunava in izplačuje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020; 
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− soglasno je bil potrjen sklep, da je ravnateljica zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju dosegla 

100 % vrednosti meril za ugotavljanje dela plače za redno delovno uspešnost za leto 2020.  

Seja je potekala na daljavo, prek teamsa. 

 

4. Redna seja – 8. 6. 2021 

− Ravnateljica in vodja vrtca sta podali realizacijo opravljenega  dela za šolsko leto 2020/21; 

− soglasno je bil sprejet sklep, da ravnateljica, pomočnik ravnateljice, računovodja in tajnik VIZ 

koristijo dopust iz leta 2020 do 31. 8. 2021; 

− soglasno je bil potrjen predlog za izdajo sklepa o plačilu delovne uspešnosti iz naslova 

povečanega obsega dela v višini 20 % pri plači za mesec april, za maj in za junij 2021. 

Seja je potekala v prostorih šole, v živo. 

 

Korespondenčna seja – 21. 6. 2021 

− Soglasno je bil potrjen zapisnik pretekle seje Sveta zavoda; 

− člani Sveta zavoda so bili seznanjeni z okrožnico MIZŠ za cene šolskih malic in kosil, za 

šolsko leto 2021/22. 

Predsednica Sveta zavoda: 

Darja Majhenič 
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21 SODELOVANJE Z OKOLJEM, ŠOLAMI, DRUŠTVI IN 
INSTITUCIJAMI 
 

Sodelovanje z okoljem, šolami in društvi je bilo zaradi epidemioloških razmer zelo okrnjeno, smo se 

pa trudili ohranjati medsebojne odnose. 

 

Zunanje institucije, s katerimi se povezujemo in sodelujemo, ko nam epidemiološka situacija to 

dopušča: 

 

INSTITUCIJA NAMEN SODELOVANJA 

Ministrstvo za znanost, izobraževanje  kulturo 

in šport 

svetovalne storitve, različni portali, 

sistemizacija ... 

ZRSŠ izobraževanje, svetovalne storitve, 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

Zavod za zaposlovanje, Karierno središče, 

Obrtna zbornica  

karierna orientacija 

Center za socialno delo Maribor  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 ... 

Občina Miklavž socialne pomoči 

Občina Miklavž SPV varovanje učencev na šolskih poteh ob 

začetku šolskega leta, pomoč pri opravljanju 

kolesarskih izpitov na prometnih površinah v 

okolici matične in podružnične šole 

Civilna zaščita razdeljevanje prehrambenih paketov socialno 

šibkejšim družinam in nabava zaščitnih 

sredstev 

Dispanzer za šolske otroke in mladino preventiva, HPV, sistematični pregledi 

Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo družinska, učna, vedenjska problematika, 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami 

Dom starejših občanov Tezno nerealizirano zaradi COVID-19 

– medgeneracijsko povezovanje, popestrimo 

december varovancem z dramsko igro 

Društvo študentov psihologije nerealizirano zaradi COVID-19 – 

preventivno delovanje, duševno zdravje 

Društvo študentov medicine nerealizirano zaradi  COVID-19 

Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor individualna obravnava učencev 

Center za sluh in govor individualna obravnava učencev 

Center IRIS izvajanje dodatne strokovne pomoči 

OŠ Gustava Šiliha izvajanje dodatne strokovne pomoči 

individualna obravnava učencev 

III. gimnazija, SERŠ in PF Maribor praksa dijakinj in študentov 
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Sodelovanje z OŠ okoliških krajev Interdisciplinarnost 

Tajhman, d. o. o. prevoz otrok 

Policijska postaja Maribor zagotavljanje varnosti, projekt Policist Leon 

svetuje, aktivnosti pri izvedbi kolesarskih 

izpitov na prometnih površinah 

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor vzorci, analize 

Slovensko društvo Hospic svetovanje ob izgubah 

Društvo GLOG, kmečke žene, vinogradniki, 

PD Matej Bor 

sodelovanje pri razstavah, raznih skupnih 

projektih (Ekodan) 

Filozofska fakulteta, Maribor nastopi in hospitacije študentov 

Društvo Eksena projekt Mednarodni dan strpnosti, dan za 

strpnost in prijateljstvo 

Ekonomsko-poslovna fakulteta evropski projekt Vseživljenjsko 

izobraževanje 

Prostovoljno gasilsko društvo Miklavž evakuacija, demonstracije, natečaj 

Košarkarska zveza Slovenije turnirji državnega prvenstva 

Športna društva sodelovanje pri organizaciji turnirjev 

Turistično društvo Miklavž Pozdrav jeseni, Dobrote iz domačih logov, 

NIP Turistična vzgoja 

Andragoški center RS sodelovanje v projektu TVU 
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22 MATERIALNI POGOJI 
 

V finančnem načrtu za leto 2020 smo planirali večje nabave in vzdrževanja, ki smo jih v večjem delu 

vse realizirali. Za leto 2021 je po finančnem načrtu del nabav že realiziran, del pa bo do konca 

koledarskega leta, večja vzdrževalna dela se opravljajo med poletnimi počitnicami.  

Ob nabavi učil, didaktičnih pripomočkov in obnove opreme moramo ves čas tudi vzdrževati opremo 

in objekt ob pomoči ustanoviteljice. 

V šolskem letu 2020/21 smo nabavili naslednjo opremo (osnovna sredstva in drobni inventar), ki je 

prikazana v spodnji tabeli po virih financiranja: ustanoviteljica Občina Miklavž na Dravskem polju, 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, materialni stroški, projekti … 

NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV PLAN 
REALIZ. 
OBČINA 

MIZŠ –
MAT. STR. 

PROJEKT 
SIO, 
TEČAJ NE, 
ARNES, 
MALI ŠEF 

REALIZACIJA 
SKUPAJ 

OD 1. 7. 2020           

RAVNOTEŽNOSTNI MOST DOBROVCE 1.490,00 1.490,00     1.490,00 

KLIMATSKA NAPRAVA GOSPOD. UČILNICA 1.175,00 1.174,92     1.174,92 

PRENOSNO OZVOČENJE, MEŠALNA MIZA, 
MIKROFONI 2.230,00 2.248,70     2.248,70 

STOLI ZA RAČUNALNIŠKO UČILNICO 1.250,00 1.249,28     1.249,28 

IPAD APLE 2 KOM 850,22   369,01 1.128,00 1.497,01 

LTE APRARAT NOTE, 2X GSM APARAT 0,00   2.617,99   2.617,99 

MONITOR PHILIPS 0,00   377,22   377,22 

ARNES POGODBA PRENOSNIKI COVID 0,00     6.751,62 6.751,62 

ARNES POGODBA PRENOSNIKI COVID 0,00     736,84 736,84 

ARNES POGODBA PRENOSNIKI COVID 0,00   13,82 2.352,81 2.366,63 

TISKALNIK MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA 0,00   610,35   610,35 

2-krat INDUKCIJSKA PLOŠČA, 2-krat PEČICA 
MALI ŠEF 0,00     1.668,48 1.668,48 

2-krat POMIVALNO KORITO MALI ŠEF 0,00     671,00 671,00 

OMARA, PREDALNIK ZA UČILNICO 0,00   707,60   707,60 

OD 1. 1. 2021         0,00 

TISKALNIK MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA 270,00   268,35   268,35 

TABLIČNI RAČUNALNIKI 5 KOM 2.150,00 2.018,98     2.018,98 

STREŽNIK 4.905,00 4.899,89     4.899,89 

POLNILNA OMARA USB ZA TABLICE 1.110,00   1.159,00   1.159,00 

INTERAKTIVNI ZASLON 3.553,00   2.694,68   2.694,68 

PRALNI STROJ 680,00   493,90   493,90 

UČILA ZA 1. VIO KOCKE, STOJALO 1.083,32   848,02   848,02 

LESENI ZABOJI, ELEMENTI 927,20   414,80   414,80 

MATERIAL ZA KUHINJO, VOZIČKI 5-krat RF 2.500,00   1.476,81   1.476,81 

MIZE IN STOLI ZA UČILNICO GEOGRAFIJE 3.500,00 3.496,52     3.496,52 

SKUPAJ NABAVA OS. SRED. ŠOL. LETO 
2020/21 27.673,74 16.578,29 12.051,55 13.308,75 41.938,59 
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NABAVE DROBNEGA INVENTARJA PLAN 
REALIZ. 
OBČINA 

MIZŠ - 
MAT.STR. 

PROJEKT 
SIO, 
TEČAJ NE, 
ARNES, 
MALI ŠEF SKUPAJ 

OD 1. 7. 2020           

ŠOLSKI STENSKI KOLEDAR 180,00   180,00   180,00 

LIKALNIK       59,42 59,42 

VOZIČKI ZA KUHINJO 3-krat 1.000,00   886,08   886,08 

ČITALEC ZA KARTICE     119,56   119,56 

INOX DRSNICA 393,00   392,84   392,84 

GRAFIČNE TABLICE ARNES 27-krat       2.278,28 2.278,28 

GRAFIČNA TABLICA 5-krat      421,91   421,91 

OD 1. 1. 2021         0,00 

AKU POMETAČ     271,71   271,71 

PARNI LIKALNIK 130,00   129,99   129,99 

MIKROVALOVNA PEČICA 182,00   107,27   107,27 

ČISTILNIK KARCHER 490,00   341,06   341,06 

NABAVA KNJIG 2020/2021 1.500,00 1.500,00     1.500,00 

SKUPAJ NABAVA DROBNEGA INVENTARJA 3.875,00 1.500,00 2.850,42 2.337,70 6.688,12 

 

V letu 2021 v poletnih počitnicah pričakujemo dograditev treh učilnic. V šolskem letu 2020/21 smo 

ob pomoči ustanoviteljice tudi sami zagotavljali sredstva za redno vzdrževanje objekta in opreme. V 

spodnji tabeli so prikazana večja vzdrževalna dela po financerjih. 

VEČJA VZDRŽEVALNA DELA PLAN 
REALIZ. 
OBČINA 

MIZŠ - 
MAT.STR. PROJEKT  SKUPAJ 

od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020           

SANACIJA WC DEKLICE STROP 632,00   631,90   631,90 

OBNOVA WC DEKLICE 1.070,00   1.068,72   1.068,72 

OBNOVA WC DEČKI 785,00   783,22   783,22 

PREGRADNA STENA PRI KUHINJI 2.100,00   2.099,62   2.099,62 

MENJAVA OBTOČNE ČRPALKE     1.281,00   1.281,00 

OBNOVA STOLOV OBLAZINJENJE 2.165,00   2.049,60   2.049,60 

SERVIS ALU OKEN 2.000,00   2.013,00   2.013,00 

MENJAVA LED LUČI 5.000,00 5.000,00 1.615,94   6.615,94 

IZVEDBA PRALNEGA PASU DOM FLOK DOBROVCE 3.160,00 3.161,48     3.161,48 

PREDELAVA SANITARIJ ZA INVALIDE 1.435,00 1.434,96     1.434,96 

SANACIJA ZARADI ZATEKA VODE – RAZLIKA PO 
ZAV.   7.466,60     7.466,60 

MENJAVA PIP     419,00   419,00 

OD 1. 1. 2021         0,00 

VRATA NA KURILNICI DOBROVCE 2.025,00 2.025,20     2.025,20 

NAMESTITEV VIDEONADZORNEGA SISTEMA 5.070,00 4.749,46     4.749,46 

MENJAVA PIP     250,00   250,00 

SKUPAJ VEČJA VZDRŽEVANJA 25.442,00 23.837,70 12.212,00 0,00 36.049,70 
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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, prav tako je v prilogi 

prikazana realizacija strokovnega izobraževanja. 

 

Menim, da smo v realizacijo LDN za šolsko leto 2020/21 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 2020/21 je bilo obravnavano na: 

− pedagoški konferenci, dne 28. 6. 2021, 

− Svetu staršev, dne 15. 9. 2021. 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu za šolsko leto 2020/21 je bilo potrjeno na: 

− sestanku Sveta zavoda, dne 22. 9. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik/-ca Sveta zavoda:     Ravnatelj/-ica zavoda: 

Darja Majhenič      Dušanka Mihalič Mali 


