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1. UVOD

V šolsko leto 2018/2019 smo vstopili s 350 učenci v 18 oddelkih.
Razred

Št.
učencev

Od tega
deklic

Od tega
Romov

Št. uč. z odl.
o usmeritvi

Vključenih
v OPB

1. razred

Št.
odddelko
v
2

37

20

4

1

37

2. razred

2

37

21

4

3

37

3. razred

2

50

25

2

1

50

4. razred

2

42

21

6

2

40

5. razred

2

42

20

2

1

34

6. razred

2

30

12

5

2

7. razred

2

39

18

4

8

8. razred

2

23

5

4

9. razred

2

15

3

5

Skupaj

18

170

19

33

350

198

Preglednica 1: Število učencev

Št. oddelkov podaljšanega bivanja
4,36

Št. ur / teden
109

Preglednica 2: Število oddelkov OPB

Organizirali smo 6 oddelkov podaljšanega bivanja, v katere je bilo vključenih 198 učencev od
1. do 5. razreda na dan 1. 9. 2018. Organizirali smo samostojne in kombinirane skupine v času
od 12.00 do 16.30. V skladu s prijavami in z normativi smo oblikovali skupine tako, da smo
ohranili samostojne oddelke za 1. razred do 15.30, za ostale razrede pa do 14.30 oz. 15.00, nato
smo skupine združevali. Program OPB so izvajale: učiteljice razrednega pouka, vzgojiteljice
predšolskih otrok in učiteljice predmetnega pouka. Z razporeditvijo učencev v oddelke smo
zadostili zakonskim normativom glede dovoljenega števila učencev v skupini. Pri tem smo
poskušali zagotavljati pogoje za delo oddelkov PB po učnem načrtu.

Št. vklj. uč. 1. razred

Št. skupin

Št. ur tedensko

8

Jutranje varstvo

34

1

10

Preglednica 3: Jutranje varstvo učencev 1. razreda

Za učence 1. razreda smo organizirali jutranje varstvo od 5.45 do 8.15, kljub temu da nam MIZŠ
priznava le 2 uri jutranjega varstva. Za učence od drugega do petega razreda pa smo organizirali
jutranje varstvo od 7.00 do 8.00 proti plačilu staršev.
V skladu s 40. členom Zakona o OŠ (Ur. l. RS, št.: 81/06, 102/07, 87/11) je potekalo delo v
naslednjih učnih skupinah v šol. letu 2018/19
Predmet

Izvajanje fleksibilne diferenciacije
4. raz.

5. raz.

slovenščina

6. raz.

7. raz.

8. raz.

9. raz.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

italijanščina
madžarščina
matematika

✔

✔

angleščina
nemščina

Preglednica 4: Učne skupine v šolskem letu2018/19

Izvajali smo 16 različnih izbirnih predmetov. Zaradi dveh ur nemščine in delitev pri športu,
kemiji in računalništvu smo izvajali 24 ur izbirnih predmetov tedensko. En učenec je uveljavljal
eno uro izbirnih predmetov z obiskovanjem glasbene šole z javnoveljavnim programom. 13
učencev je obiskovalo 3 ure izbirnih predmetov s soglasjem staršev.

Predmet
Elektrotehnika /i/

Št. učencev
16

Št. skupin
1

Št ur tedensko
1

Glasbeni projekt /i/

14

1

1

Izbrani šport /i/

21

1

2

Kemija v življenju /i/

24

1

2

Likovno snovanje 1 /i/

10

1

1

Multimedia /i/

9

1

1

Načini prehranjevanja /i/

6

1

1

Nemščina I /i/

16

1

2

Nemščina II /i/

13

1

2

Nemščina III /i/

15

1

2

Obdelava gradiv: les /i/

14

1

1

9

Poskusi v kemiji /i/

27

1

2

Računalniška omrežja /i/

21

1

2

Sodobna priprava hrane /i/

16

1

1

Šport za sprostitev /i/

21

1

2

Šport za zdravje /i/

18

1

1

Skupaj

261

16

24

Soglasje ministrstva za skupine, ki presegajo normativni izračun števila skupin
Število otrok z oprostitvijo od izbirnih predmetov zaradi glasbene šole

1

Preglednica 5: Izbirni predmeti v šolskem letu 2018/19

Neobvezni izbirni predmeti in število prijavljenih učencev po triadah

1. triada
Predmet
NIP - Prvi tuji j. - Angleščina
Skupaj

Št. učencev
34

Št. skupin
2

Št ur tedensko
4

34

2

4

Preglednica 6:NI predmeti v šolskem letu 2018/19

Vsi starši prvošolcev so izbrali NIP angleščina, kar je tudi za nadaljnji razvoj drugega jezika
smiselno. S tem pa imajo učenci 1. razreda dve uri pouka tedensko več.
2. triada
Predmet
NIP - Šport

Št. učencev
105

Št. skupin
4

Št ur tedensko
6

NIP - Tehnika

55

2

3

Skupaj

160

6

9

Preglednica 7: NI predmeti v šolskem letu 2018/19

Starši učencev druge triade so izbrali šport, saj MOM ponuja in financira zgodnje učenje
drugega tujega jezika nemščine od 3. do 6. razreda ter zgodnje učenje računalništva od 4. do
6. razreda.

Status športnika smo odobrili 15 učencem, perspektivnim športnikom. Vloge za status mladega
umetnika so bile 3. Odobrene so bile vse vloge učencev.
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Letni delovni načrt 2018/19 smo v celoti uresničili.

Ponosni smo na vnašanje dodane vrednosti v pouk, v šolski vsakdan in izvajanje številnih
projektov, in sicer:
●

javna pohvala in nagrajevanje otrok ob dosežkih,

●

organizacija državnega tekmovanja v znanju kemije in logike,

●

organizacija medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu,

●

materialni vložki za knjižne nagrade, čokoladice in druge nagrade za učence,

●

učencem omogočamo udeležbo na vseh vrstah tekmovanj – prevozi,

●

predavanja za starše.

Izvajali smo interne, državne in mednarodne projekte.

Učenci so bili aktivno vključeni v interesne dejavnosti, sodelovali so na tekmovanjih iz znanja
na različnih nivojih pri različnih predmetih, pri športnih tekmovanjih, na različnih področjih in
nivojih, raziskovalnih nalogah in na raznih natečajih. V okviru nadstandardnega pouka so
prostovoljno obiskovali pouk nemščine in računalništva. Za učence, ki so obiskovali pouk
nemščine, smo organizirali ekskurzijo v Gradec.
Posebej smo spremljali izvajanje programa preventivnih dejavnosti za učence, ki je potekalo na
temo uspešnega učenja, zdrave prehrane, spolnosti, odvisnosti in poklicnega usmerjanja.
Organizirani so bili tečaji plavanja v prvem in tretjem razredu. Učenci so bili seznanjeni s
prometno varnostjo.
V letu 2018/19 smo izvedli nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu (iz SLJ, MAT in TJA)
in 9. razredu (iz SLJ, MAT in TJA). Na rezultate nacionalnega preverjanja znanja smo izredno
ponosni, saj smo pri večini rezultatov dosegli ali celo presegli slovensko povprečje.
Strokovni delavci smo se izobraževali v okviru študijskih skupin, predavanj, delavnic in
seminarjev. Poudarek je bil na vnašanju elementov formativnega spremljanja ter na vzgojnem
delu v razredu.
V nadaljevanju poročila so posamezni segmenti dela bolj natančno opredeljeni.
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2. PREDSTAVITEV PROJEKTOV
2.1 Projekt Rudolf Maister
V okviru projekta Rudolf Maister so učenci 9. razredov obiskali Kadetnico Rudolfa Maistra, se
seznanili s filmom o nastanku Kadetnice ter različnimi podatki iz slovenske zgodovine.
Ogledali so si zbirko orožja in vozil, ki jih je slovenska vojska uporabljala nekoč in jih uporablja
še danes.
Šola vsako leto sodeluje na razpisanem kvizu o življenju in delu generala Rudolfa Maistra in
dosega zlata ter srebrna priznanja.
Leto 2018 je bilo jubilejno leto, ko je minilo 100 let od osvoboditve slovenske severne meje. V
ta namen smo na šoli začeli projekt “Maistrovanje”, ki bo v sodelovanju med MOM, Markom
Soršakom Sokijem in OŠ BSM potekal tudi v prihodnje. Trajen pečat projektu je šola podelila
z namestitvijo nalepk na vrata učilnic in kabinetov, z izdelavo odlitkov Maistrovih kipcev, s
kulturnim programom, ki je spremljal selitev razstave Maistrovih upodobitev po mariborskih
osnovnih šolah, s svečanim zaključkom Maistrovanja na naši šoli ter s kulturno prireditvijo pod
Maistrovo lipo. Projekt koordinirajo učiteljice Klara Napast, Alenka Fingušt, Mateja Barbarič,
Breda Gaber Pavlovič in Rozika Puvar.

2.2 Kulturni dnevnik
Petošolci so se tudi v šolskem letu 2018/19 priključili projektu Kulturni dnevnik. Organizator
projekta je Narodni dom Maribor, ki želi prispevati h kulturni vzgoji osnovnošolcev. Z
brezplačnimi obiski kulturnih ustanov in srečanji z umetniki želi učencem omogočiti, da bolje
spoznajo poklice v kulturi, procese nastajanja predstav ter delovanje in zgradbo kulturnih
ustanov. Učencem prav tako omogoča, da se sami preizkusijo v vlogi ustvarjalcev.
Vsebine Kulturnega dnevnika se navezujejo na učni načrt pri posameznih predmetih (glasbena
umetnost, likovna umetnost, slovenščina, družba) in jih dopolnjujejo. Vsebuje osem obiskov v
osmih različnih kulturnih ustanovah v Mariboru, ki se odvijajo enkrat mesečno.
Mentorica projekta na šoli je ga. Danica Kladošek.
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2.3 Prežihova bralna značka
Projekt je trajal od septembra do konca aprila. Bralno značko je osvojil učenec, ki je v tekočem
šolskem letu prebral 5 knjig in se o njih pogovoril s svojo mentorico.
Kot vsa leta je tudi letos upadlo zanimanje za sodelovanje v tem bralnem projektu pri učencih
3. VIO. Zanje je še posebej pomembno, da imamo v šolski knjižnici sodobno, privlačno
leposlovje.
Učenci 3., 6. in 9. razreda so za opravljeno Prežihovo bralno značko prejeli knjižne nagrade,
zlati bralci še dodatno knjižno nagrado. Učenci 1., 2., 4., 5., 7. in 8. razreda so prejeli priznanja
za sodelovanje v knjižnem projektu Prežihova bralna značka. Koordinatorica dejavnosti na šoli
je bila Klara Napast.
razred

priznanje

1.

37

2.

37

3.

37

4.

50

5.

33

6.

15

7.

18

8.

10

9.

Knjiga

7

Zlati bralci 7

2.4 Bralna pismenost
V šolskem letu 2018/19 smo nadaljevali z zastavljenimi cilji in nameni projekta bralna
pismenost. V ta namen so učitelji pri svojem delu uporabljali različne bralne strategije - tako
preproste kot kompleksne in nanje navajali učence. Bralna pismenost je način spodbujanja
13

kritičnega branja in razmišljanja, usmerjanja pouka na višje taksonomske stopnje in
opolnomočenja učencev za rokovanje z vsemi vrstami besedil. Končni cilj je razvijanje bralne
pismenosti v smislu razumevanja prebranega.

2.5 Rastem s knjigo
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušamo
osnovnošolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi
k obiskovanju splošnih knjižnic.
Projekt, ki poteka pod okriljem Javne agencije za knjigo, izvajamo v sodelovanju z nam
najbližjo splošno knjižnico, to je Mariborsko knjižnico, enoto Pobrežje.
Cilji projekta so sledeči:
●

spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja,

●

promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,

●

spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic,

●

motivirati založnike za večje vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške
programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega
mladinskega leposlovja.

V okviru projekta Rastem s knjigo so sedmošolci ob posebej za to priložnost organiziranem
obisku najbližje splošne knjižnice 3. 10. 2018 prejeli vsak svoj izvod izvirnega slovenskega
leposlovnega dela. Letos je bila to knjiga pisateljice Nataše Konc Lorenzutti, Avtobus ob treh.
Obisk knjižnice je poleg prejema knjige vključeval še spoznavanje knjižničnega
informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev
avtorjev in knjige.
Vodja projekta na šoli je bila Barbara Škrbić.

2.6 Naj bralec
Naj bralec je interni šolski projekt, namenjen dvigovanju bralne kulture med učenci. V njem
zasledujemo predvsem sledeča cilja:
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- privzgojiti mladim ljubezen do branja,
- ponuditi zvrst knjig, ki jih zanima, a jih hkrati usmerjati v kvalitetno mladinsko oziroma
otroško leposlovje.
Učenci lahko berejo popolnoma po lastni izbiri. Knjižničarki si prizadevata, da na novo,
privlačno polico izpostavljata novo nabavljene knjige, ki jih oglašujeta tudi na Facebook strani
šolske knjižnice.
V projektu Naj bralec lahko sodeluje vsak, ki je prebral in v pogovoru s knjižničarko oziroma
učiteljico predstavil 20 knjig. S tem učenci postanejo naj bralci oddelka in prejmejo knjižno
nagrado.
Letos so naj bralci postali sledeči učenci:

Razred: Število naj bralcev:
1.a 3
1.b 8
2.a 4
2.b 3
3.a 5
3.b 2
4.a 1
4.b 4
6.b 1
Vodja projekta Naj bralec za učence razredne stopnje je Barbara Škrbić, za učence predmetne
stopnje pa Klara Napast. Prvošolci obnove knjig za projekt Naj bralec pripovedujejo svojim
razredničarkam.
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2.7 Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja
Mednarodni projekt povezuje slovenske in hrvaške osnovnošolske knjižnice. Glavni cilj
projekta je promocija branja. Knjižničarji in učitelji učencem glasno berejo prevedeno otroško
in mladinsko književnost sosednje države. Berejo tudi učenci, nakar poustvarjajo na podlagi
lastnega doživetja prebranega. Glasno branje pripomore k razvoju bralnih navad in veščin
branja pri otroku.
Cilji, ki smo jih uresničevali:
●

promocija branja na glas,

●

promocija šolske knjižnice,

●

razvoj bralnih sposobnosti in veščin,

●

razvoj različnih vrst pismenosti,

●

promocija slovenske mladinske književnosti, jezika, zgodovine in kulture,

●

spoznavanje hrvaške mladinske književnosti, jezika, zgodovine in kulture,

●

bogatenje jezika in razvoj kritičnega mišljenja,

●

usvajanje raziskovalnega dela,

●

sposobnost javnega nastopanja,

●

promocija evropske identitete.

Sodelovali smo s Centrom za vzgojo, izobraževanje in rehabilitacijo Virovitica. Zaključek
projekta smo izvedli na naši šoli, kjer smo vzajemno predstavili, kaj smo brali; kaj smo spoznali
o avtorju, predvsem pa sodelovali v spoznavnih delavnicah. V projektu je sodelovalo 10
učencev (učenci z odločbo).
Koordinatorica projekta je bila Klara Napast, mentorica Natalija Augustinović.

2.8 Večer pravljic
Večer pravljic je bil izveden v petek, 7. decembra 2018, za učence od 1. do 5. razreda v času
od 17. do 19. ure. Prisotnih je bilo 20 učencev in štiri učiteljice: Petra Hernah, Katja Viltužnik,
Romana Bračič in Aleksandra Boršič. Poseben gost večera je bil Aleksander Vrbnjak.
Cilji Večera pravljic so bili:
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●

privzgajati mladim bralcem veselje do branja,

●

doživljati branje kot prijetno opravilo, ki omogoča tudi druženje,

●

doživeti besedilo, ga začutiti in razumeti njegovo sporočilnost,

●

sprostiti se skozi kopel gonga in tibetanskih skled,

●

preživeti v šoli drugačne trenutke.

Večer je potekal v prijetnem vzdušju. Rdeča nit večera je bila ljubezen. Doživljanje je bilo
podkrepljeno z zvoki gonga in tibetanskih skled. Zvočno kopel je izvedel gost
večera Aleksander Vrbnjak. Po tej sprostitvi so otroci ustvarili srce iz kartona in volne.
Vodji projekta sta bili Aleksandra Boršič in Romana Bračič.

2.9 Noč knjige
Tudi letos smo se pridružili 6. mednarodnemu projektu Noč knjige, ko so se ob svetovnem
dnevu knjige dogajale aktivnosti povezane z branjem širom Slovenije. Dogodek je bil zanimiv
že zaradi tega, ker se je odvijal v večernih urah in smo gostili nenavadnega pisatelja, ki ustvarja
pod psevdonimom Stan Dirdeny.
Glavni cilji Noči knjige (23. april 2019) so bile sledeče:
- promoviranje branja,
- spoznati mariborskega pisatelja,
- seznaniti se s tem, kako nastane knjiga (od ideje do izdaje),
- »ustvariti lastno knjigo pod lastnim psevdonimom«.
Osrednja tema naše Noči knjige je bila nastanek knjige.
Noči knjige se je udeležilo 9 učencev od 6. do 8. razreda. Izkazali so veliko zanimanje za delo
ustvarjalca.
Koordinatorica projekta je bila Klara Napast.
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2.10 Kulturna šola
Z namenom ohranitve in potrditve naziva Kulturna šola sodelujemo na številnih lokalnih in
občinskih kulturnih prireditvah, ob tem pa k sodelovanju vabimo zunanje izvajalce, kulturnike
in umetnike. Tako smo doslej izvedli že mnoge prireditve, posebej pa velja omeniti sodelovanje
z Domovinskim društvom generala Maistra, s kiparjem Srečkom Ornikom ter z vrsto umetnikov
v okviru projekta Igrišče za gledališče. Prav tako se šola s svojim delovanjem vključuje v
življenje lokalne skupnosti – v decembru smo organizirali že tradicionalno božično-novoletno
tržnico ter glasbeno prireditev, v pomladnih mesecih pomladno tržnico, sivi vsakdan smo s
kulturnim programom polepšali varovancem doma za starejše občane Pobrežje, s pevskim
zborom smo se predstavili v sosednji Avstriji, sodelovali smo na srečanju folklornih skupin in
se odzvali vsem vabilom zunanjih institucij, ki so nas povabile k sodelovanju s kulturnim
programom.

2.11 Uvajanje šolske in vrstniške mediacije
V projekt je bilo v tem letu vključenih 21 učencev, vrstniških mediatorjev. Projekt je vodilo 6
šolskih mediatork, in sicer Petra Hernah, Alenka Repnik, Alenka Frangeš, Aleksandra Boršič
in Tjaša Lajmsner Paklec. Koordinatorica projekta je bila Natalija Augustinovič.
Cilji projekta so bili usposabljanje novih vrstniških mediatorjev, izvajanje vrstniških in šolskih
mediacij, širjenje klime konstruktivnega reševanja konfliktov ter promocija nenasilnih
odnosov.
Cilji so bili doseženi, saj so bile izvedene tako šolske kot vrstniške mediacije, usposabljanje je
uspešno zaključilo 13 novih vrstniških mediatorjev. Učenci so mediacijo sprejeli kot enega
izmed načinov reševanja sporov. Ocenjujemo, da je na šoli manj konfliktov in da se ti rešujejo
na način zmagam-zmagaš.
Učenci vrstniški mediatorji so imeli tekom leta srečanja, na katerih so utrjevali in poglabljali
svoje znanje ter s pomočjo šolskih mediatork evalvirali svoje delo.
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2.12 Skupaj za znanje - Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja
za pripadnike romske skupnosti

V šolskem letu 2018/2019 smo stopili v enajsto leto izvajanja projekta Skupaj za znanje Izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske
skupnosti. V okviru projekta svoje delo v 31 šolah in vrtcih opravljajo romski pomočniki, ki
učencem Romom pomagajo pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, predstavljajo pa
tudi vezni člen med starši in šolo.
Projektne aktivnosti se prvenstveno izvajajo v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti,
saj so dosedanje evalvacije pokazale, da je za uspešno vključevanje otrok Romov pomembno
dvigniti socialni in kulturni kapital romske skupnosti. S projektom želimo dolgoročno doseči,
da se bodo učenci Romi pogosteje vključevali v različne oblike predšolskih programov, da bodo
bolj uspešni v vzgojno-izobraževalnem sistemu in da bodo manj opuščali izobraževanje,
obenem pa želimo zmanjšati predsodke med strokovnimi delavci, ki se z otroki Romi srečujejo
v sistemu vzgoje in izobraževanja.
Kratkoročni cilji projekta so:
●

v različne projektne aktivnosti vključiti čim več Romov;

●

spodbujati aktivnejše vloge staršev v procesu izobraževanja otrok;

●

nuditi učencem Romom podporo pri učenju in opravljanju domačih nalog v
popoldanskem času izven pouka;

●

omogočiti otrokom Romom kvalitetno preživljanje prostega časa z organizacijo
različnih prostočasnih dejavnosti in delavnic v in izven okolja, v katerem živijo, s ciljem
dviga socialnega in kulturnega kapitala;

●

vključevati romske pomočnike v izvajanje programov dela romskih izobraževalnih
inkubatorjev in izvajanje obšolskih dejavnosti, kjer obstaja možnost za to;

●

vključevati učitelje, ki nudijo učno pomoč Romom, v izvajanje projektnih aktivnosti v
romskih izobraževalnih inkubatorjih.
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Dolgoročni cilji projekta so:
●

povečano vključevanje otrok Romov v različne oblike predšolskih programov;

●

večja uspešnost otrok Romov v vzgojno-izobraževalnem sistemu;

●

zmanjševanje opuščanja izobraževanja med otroki Romi;

●

odpiranje romskih naselij;

●

zmanjševanje predsodkov in stereotipov med strokovnimi delavci v šolah in vrtcih.

Vodja projekta na šoli je socialna pedagoginja Barbara Škrbić, ki je mentorica romski
pomočnici. Valbone Haliti izvaja individualno in skupinsko pomoč za učence Rome, hkrati
komunicira s starši v njihovem maternem jeziku in opravlja obiske na domu.
V okviru projekta je nastal akcijski načrt dela z učenci Romi in podrobni načrt dela romske
pomočnice. Prav tako smo iz virov projekta pridobili knjige in nekaj didaktičnega materiala, ki
ga uporabljamo pri delu z učenci Romi.

2.13 Vetrnice za mir
V petek 21. septembra 2018 so se učenci in učenke 3. in 4. razredov z učiteljicami odpravili na
jesenski pohod v Mestni park, kjer so se udeležili prireditve v okviru mednarodnega projekta
Vetrnice za mir. Slednje so zasadili na Rožnem griču. Tudi naše vetrnice so ponesle posebno
noto v spomin na našega pesnika in generala Rudolfa Maistra. Cilji projekta so bili:
-ohranjati mednarodni projekt »Vetrnice za mir«,
- opomniti na svetovni dan miru,
- vzgajati človeške vrednote.
Učenci so si ogledali kratko kulturno prireditev, ki so jo pripravili učenci OŠ Maksa Durjave.
Koordinatorica projekta je bila Mojca Birsa.
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2.14 Inkluzija – druženje z gojenci zavoda Dornava
Projekt je potekal od oktobra do junija, približno enkrat mesečno. Vključeni so bili vsi učenci
1., 2. in 8. razreda ter gojenci Zavoda dr. Marijana Borštnerja Dornava, kar se je izkazalo za
izredno pozitivno. Gojenci so obiskovali vsak razred posebej.
Učenci šole in gojenci zavoda so se srečevali v šoli, kjer so se igrali socialne igre, skupaj
ustvarjali, prepevali, telovadili in se prosto družili. Kadar so bili učenci na obisku v zavodu, so
preizkusili načine sproščanja na vodni postelji, masažni blazini in ostalih pripomočkih, ki jih
uporabljajo v zavodu.
Druženje se bo zaključilo v mesecu septembru (2019).
Koordinatorica projekta je bila Alenka Frangeš.

2.15 Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol je mednarodni projekt Evropske mreže zdravih šol (The European
Network of Health Promoting Schools), v katerega se je Slovenija z 12 pilotskimi šolami
priključila leta 1993. Evropska mreža zdravih šol je inovativni program, ki na ravni celotne
Evrope uvaja nove zamisli in pristope na področju promocije zdravja v šolskem okolju. Nastala
je kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in
Evropske komisije. V njem sodeluje 43 držav, v mnogih državah pa delujejo nacionalne
oziroma regijske mreže Zdravih šol.
Projekt Slovenske mreže zdravih šol podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport. Nacionalno koordinacijo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje Republike
Slovenije. Namen projekta je promocija zdravja in zdravstveno-vzgojnih vsebin, ki so
integrirane v predmetnik (zdravje je medpredmetno področje). Dejavnosti podpirajo,
omogočajo in spodbujajo zdravje ter zdrav način življenja. Glavni namen projekta je spodbujati
in omogočiti vsem učencem, zaposlenim na šoli ter staršem otrok, da vplivajo na svoje telesno,
duševno, socialno in okoljsko zdravje.
Letošnja tema je bila odnos do zdravja. Šole, ki so vključene v mrežo zdravih šol, so bile
deležne zdravstvenih vsebin, organiziranih v obliki predavanj, delavnic in seminarjev, ki jih
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organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj z območnimi enotami. Teme so se
navezovale na duševno zdravje, zmanjšanje hrupa v šolskem okolju ter pravilno telesno držo.
Predstavljene vsebine in programe smo uvedli v šolsko sredino preko modelnih ur,
naravoslovnih in kulturnih dni, taborov, razrednih ur …
Vodja projekta je bila Dragica Jurkušek, univ. dipl. ing. živ. teh.

2.16 Shema šolskega sadja

Šolska shema je promocijski ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije. Namen ukrepa je
spodbuditi trend porabe sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov ter hkrati omejiti
naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje
tveganje za nastanek številnih kroničnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2,
rakava obolenja, srčno-žilna obolenja ...).
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠS eden od ukrepov, ki bi lahko
dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja pri porabi sadja, zelenjave ter mleka in
mlečnih izdelkov. V ta namen Evropska unija državam članicam namenja določeno finančno
pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov
učencem, pri čemer daje poseben poudarek pomenu spremljevalnim in promocijskim
aktivnostim.
Z izvajanjem projekta smo nadaljevali tudi v letošnjem šolskem letu. Učence smo spodbujali k
uravnoteženi, pestri prehrani, upoštevajoč smernice zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih ustanovah. Vsak dan so imeli učenci v sadnem kotičku na razpolago raznovrstno
sadje, mlajši učenci so imeli sadje dostopno v svojih razredih. Svežo zelenjavo smo vključevali
kot prilogo k dopoldanskim malicam. Mleko in mlečne izdelke smo učencem ponudili kot
dodatni obrok pri dopoldanski malici.
Uživanje sadja ter nekoliko manj priljubljene zelenjave smo skušali učencem približati s
pomočjo različnih aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru pouka ali dni dejavnosti.
Vodja projekta je bila Dragica Jurkušek, univ. dipl. ing. živ. teh.
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2.17 Eko šola

V okviru projekta so na šoli pod mentorstvom učiteljic potekale različne aktivnosti, namenjene
spodbujanju okoljske vzgoje:
●

izvedba Ekokviza,

●

celoletno zbiranje odpadnega papirja, pokrovčkov, tonerjev, kartuš in trakov, baterij
in akumulatorjev,

●

obisk čistilne naprave,

●

elektronska komunikacija šole s starši,

●

zagotavljanje svežega sadja in zelenjave za malico,

●

tradicionalni slovenski zajtrk,

●

Shema šolskega sadja,

●

varčna raba električne energije …

Koordinatorici projekta sta bili Maja Prodanovič in Katja Viltužnik.

2.18 Pasavček
V projekt je bilo vključenih 34 učencev prvih razredov. Cilji projekta so bili, da učenci pravilno
in dosledno uporabljajo varnostni pas in otroški varnostni sedež ter ozaveščanje otrok in
odraslih o pomenu uporabe varnostnega pasu in otroških varnostnih sedežev. Med potekom
projekta so uporabljeni različni pristopi in metode dela pri obravnavi teme (npr. likovno
ustvarjanje, pogovor, branje, poslušanje, razlaga, delo na terenu …). Vključili smo vsebine pri
različnih predmetih in aktivnostih (pri slovenskem jeziku, matematiki, spoznavanju okolja,
športni, likovni, glasbeni vzgoj i…). Kontinuirano smo izvajali projekt dalj časa (obdobje od
oktobra 2018 do aprila 2019). Izpeljali smo posebne dogodke na temo pripetosti med vožnjo v
osebnih avtomobilih (razstava izdelkov). Udeležili smo se zaključne prireditve na trgu Leona
Štuklja v sredo, 13.3.2019. Učenci so sodelovali na različnih delavnicah.
V projektu so sodelovale učiteljice Maja Prodanovič, Petra Hernah, Katja Viltužnik, Marija
Leben, ki je tudi koordinatorica projekta.
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2.19 Bistro glavo varuje čelada

V mesecu aprilu so se učenci OŠ borcev za severno mejo, skupaj z mentorico prometnega
krožka Danico Kladošek, udeležili vzgojno-preventivne akcije Bistro glavo varuje čelada, ki jo
organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor. Prireditev
je potekala v petek, 25. 04. 2019 na trgu Leona Štuklja. Z akcijo želimo predstaviti koristnost
in uporabnost kolesarskih čelad za otroke in odrasle ter ponovno opozoriti na varnost kolesarjev
v prometu. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor je za vse
učence in mentorje, ki so se udeležili kolesarjenja po mestnih ulicah, zagotovil kolesarsko
čelado. Šolam, ki so v akciji sodelovale s skupino kolesarjev, je Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Mestne občine Maribor podaril še pet kolesarskih čelad za potrebe izvajanja
kolesarskih izpitov na šoli. Učenci so se s kolesi v spremstvu policije, kolesarjev KD Branik in
mestnih redarjev popeljali po mestnih prometnicah. Po mestni vožnji je sledilo tekmovanje v
spretnostni vožnji na poligonu.
Mentorica prometnega krožka je bila Danica Kladošek.

2.20 Drugače na pot – v šolo s kolesom

Učenci OŠ borcev za severno mejo so se v okviru tedna mobilnosti udeležili vzgojnopreventivne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM. V mesecu
septembru so se učenci skupaj z mentorico prometne vzgoje ga. Danico Kladošek udeležili
preventivne akcije Drugače na pot – v šolo s kolesom. Cilj akcije je zmanjšati potrebo po
vsakodnevni uporabi avtomobila, vplivati na potovalne navade mladih in jih spodbuditi k
uporabi alternativnih prevoznih sredstev, predstaviti varne kolesarske poti in opozoriti na
ukrepe, s katerimi je potrebno zagotoviti varnost kolesarjev. Preventivne akcije se je udeležilo
10 učencev tretje triade OŠ borcev za severno mejo.
Mentorica prometnega krožka je bila Danica Kladošek.
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2.21 RaP

V letu 2018/19 smo na OŠ borcev za severno mejo pričeli z izvajanjem razširjenega programa
športnih vsebin za učence. Projekt Zdrav življenjski slog je zamenjal koncept razširjenega
programa z naslovom: Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje otrok. Z
izvajanjem programa smo želeli spodbuditi predvsem tiste otroke, ki niso vključeni v nobeno
športno aktivnost, da bi več časa namenili gibanju in zdravemu načinu življenja ter tudi tistim,
ki se ukvarjajo s kakšnim športom in bi radi razširili svoje znanje o drugih športih.
Program je bil razdeljen na jutranji in popoldanski program. Jutranji program je bil namenjen
učencem od 1. do 5. razreda, popoldanski program pa učencem od 6. do 9. razreda.
Jutranji program je obsegal naslednje vsebine: miselne igre, igre pozornosti/koncentracije,
šport za zdravje in prehrana, jutranji sprehod/tek in športne igre z žogo. Popoldanski program
pa je zajemal različne oblike gibanja, elementarne igre z različnimi rekviziti in posamične ter
ekipne športe.
Program so izvajali Mihael Kraner, prof. šp. vzg., Denis Kokol, prof. raz. pouka in mag. Nina
Kolenc, prof. šp. vzg.

2.22 Razgibajmo osnovnošolce
Razgibajmo osnovnošolce je projekt Rotary kluba Maribor Lent, ki ga je avtorsko pripravila
njihova članica kluba in naša učiteljica mag. Nina Kolenc, profesorica športne vzgoje. Na
zunanjih igriščih šole se nahaja sedem igralnih površin za igranje na prostem. Učence, ki so
poznali te igre, smo motivirali za igranje teh iger. Učence, ki teh iger še niso poznali, smo
naučili igrati te igre na prostem. Pripravljena je bila elektronska knjižica z naslovom
Razgibajmo osnovnošolce: Navodila za igro, ki je dostopna na svetovnem spletu.
Koordinatorica projekta je bila mag. Nina Kolenc.
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2.23 Simbioza šola
Projekt Simbioza šola 2018/19 smo na naši šoli izvedli že peto leto zapored. S starimi starši
učencev četrtošolcev smo izvedli nov projekt “Daily mile”. V ponedeljek, 1. oktobra 2018, je
12 starih staršev skupaj s svojimi vnuki/vnukinjami izvedlo tek na eno miljo oz. 1600 m. To
nalogo so učenci in stari starši nato izvajali tekom celotnega šolskega leta. S tem smo zagotovili
celoletno medgeneracijsko povezovanje in s tem opravili vse aktivnosti za pridobitev naziva
Simbioza šola.
Koordinatorja projekta sta bila mag. Nina Kolenc in Mihael Kraner.

2.24 10 Erasmus + LAB 4SPACE
Mednarodno sodelovanje je pod vodstvom Italije kot glavne koordinatorice povezovalo še
Španijo, Latvijo in Slovenijo. Projekt je bil zasnovan pod širokim tematskim poljem
»inkluzija«, z namenom ozaveščanja in senzibilizacije inkluzije v najširšem pomenu besede.
Namen projekta je bil izmenjava izkušenj, stališč in (dobrih) praks s področja inkluzije,
izmenjava učencev, spoznavanje tujih kultur ter implementacija novih znanj/spoznanj v širše
družbeno okolje. Projekt je trajal 28 mesecev in je vključeval učence, stare od 10 do 12 let, ki
so potovali v sodelujoče države, se spoznavali in predstavljaj sebe, šolo in Slovenijo. Prav tako
so bili ob vsaki izmenjavi zadolženi za aktivnosti, s katerimi so se vsi sodelujoči učenci lahko
spoznavali. Z decembrom 2018 se je projekt zaključil z oddajo končnega poročila Nacionalni
agenciji (CMEPIUS), kjer smo prejeli pohvalno oceno. Prav tako je bil projekt v celoti visoko
ocenjen, saj je na evropski ravni prejel 80 točk od 100 možnih. V želji po ponovnih projektih
smo oddali tudi že prijavo na naslednji podobni projekt.
Koordinatorica projekta je bila Alenka Fingušt, članice projektne skupine pa Natalija
Augustinović, Alenka Frangeš, Mateja Draškovič, Klara Napast in ravnateljica, mag. Lučka
Lazarev Šerbec.
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2.25 Erasmus+ - LATCH (Bralna pismenost v srcih otrok)

V šol. letu 2018/19 so bile izvedene še vse preostale dejavnosti v okviru projekta LATCH, ki
je namenjen učiteljem, in v katerem na temo bralne pismenosti sodelujejo učitelji z Malte, dveh
irskih šol, Islandije in naše šole, in sicer:
1. V začetku oktobra je na Islandiji potekal projektni sestanek, kjer so se pregledale že
izvedene dejavnosti in se načrtovalo delo za naprej. Sestanka sta se udeležili koordinatorici
projekta.
2.

Med 22. in 26. 10. 2018 je potekala na šoli v Macroomu na Irskem dejavnost poučevanja,

ki so se je udeležile 3 učiteljice. Učiteljice so spremljale pouk in pridobivale znanje na temo
bralne pismenosti.
3. 29. 3. 2019 je potekal na OŠ borcev za severno mejo zadnji sestanek v zvezi s projektom.
Namen sestanka je bil preveriti, če so bile vse dejavnosti izvedene, zadovoljstvo sodelujočih in
določitev prispevkov različnih šol za končni izdelek projekta. Naredila se je evalvacija
celotnega projekta, sodelovanje dveh let v tem projektu, prednosti takšnih projektov za šolo.
Pogovarjali smo se tudi o morebitnem sodelovanju v prihodnje.
4.

Med 13. in 17. 5. 2019 je potekala še zadnja mobilnost v okviru dejavnosti poučevanja v

šoli v Marsi na Malti. Mobilnosti so se udeležile štiri učiteljice. Tudi tukaj so učiteljice
hospitirale in sodelovale pri učnih urah in pridobivale znanje ter ideje, povezane z bralnoučnimi strategijami.
Koordinatorici projekta sta bili Mateja Barbarič in Metka Kozar.

2.27 Bralni maraton
17. septembra smo sodelovali na Bralnem maratonu, ki ga je že 16. leto zapored organizirala Zveza
prijateljev mladine Maribor. S tem se je uradno otvorila sezona Prežihove bralne značke.
Mladi ustvarjalci so bili povabljeni, da skozi lastno poezijo ali poezijo drugih avtorjev izrazijo svoja
razmišljanja na temo Potujmo skupaj … čakajo nas svet besed, poezije in domišljije.
Našo šolo sta zastopala 2 sedmošolca, ki sta se na odru so se predstavila z lastno poezijo pod
mentorstvom Klare Napast.
27

2.28 Vizija Slovenije, Semena sprememb

Učenci 5. b razreda so v šol. letu 2018/19 sodelovali v projektu Semena sprememb. Cilj
projekta je bil spodbujati učence, da skozi izkustveno učenje razmišljajo o prihodnosti in petih
vrednotah Vizije Slovenije: učenje za in skozi življenje, inovativna družba, zaupanje,
kakovostno življenje in identiteta. Skozi projekt smo z učenci razvijali in ustvarjali številne
ideje, aktivnosti na temo prihodnosti v razredu, razvijali veščine, izboljševali kakovost
sobivanja. Nosilec projekta je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Mentorica projekta je bila Danica Kladošek.

2.29 Dan zlatih knjig
17. septembra, ob dnevu zlatih knjig, so bili prvošolci svečano sprejeti med člane šolske
knjižnice. Prebirali smo pesniško zbirko Zvezdane Majhen z naslovom Moja prva šola in tako
skozi poezijo predelali čustva in vtise, ki so povezana s prvimi dnevi pod novo streho.
Vsak učenec je prejel tudi knjižno darilo Bralne značke Slovenije, in sicer slikanico Kotiček
na koncu sveta. Dogodek je vseslovenski in poteka že nekaj let zapored.

2.30 Naša mala knjižnica
Gre za mednarodni projekt. Države, ki so vključene, berejo iste knjige v prevodu. V projektu
so sodelovali učenci 4. in 5. razredov. S knjižničarkama so prebirali knjige iz letošnjega nabora.
V mesecu juniju so imeli možnost spoznati našo avtorico Jano Bauer. Učenci so bili navdušeni
nad njeno knjigo Groznovilca v Hudi hosti.
Koordinatorici projekta sta bili Klara Napast in Barbara Škrbić.
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2.31 SKUM - Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo
Naša šola je že dve leti vključena v petletni projekt SKUM - Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo. Vključeni so vsi učenci in 9 učiteljic 1. VIO.
Kot implementacijski VIZ so učiteljice izvajale lastne prakse, le z drugačnimi pristopi oz.
načinom dela kot pri pouku, namreč tiste, s katerimi so bile seznanjene na Modulih, ki so
potekali v Mariboru in v Ravnah na Koroškem.
V okviru projekta so učenci obiskali naslednje kulturne ustanove: Lutkovno gledališče,
Pokrajinski muzej Maribor, Slovensko narodno gledališče Maribor in Umetnostno galerijo.
V mesecu juniju so izvedli tudi delavnico animiranega filma z umetnico Hano Repše – Zavod
Mars. Učenci so spoznali, kaj je igrani, dokumentarni in animirani film. Spoznali so tehniko
animacije, s katero upodobimo gibanje. V skupinah so izdelali kratke animacije na temo
»Najljubši spomin iz šolskega leta«. Izdelali so like, posneli fotografije, zvok in izdelali kratko
animacijo. Mentorica H. Repše je končne izdelke zmontirala v celoto.
Koordinatorici sta bili Mateja Draškovič in Katja Viltužnik.

2.32 NA-MA poti

Naša šola je že od leta 2017 vključena v projekt NA-Ma poti. Projektni tim sestavlja 13 učiteljic
in gospa ravnateljica. Projektni tim se je sestajal redno. Na srečanjih so bile predane
informacije s srečanj vodij. Pogovor je tekel o tem, kaj se bo v projektu počelo, nekaj je bilo
predstavitev izobraževanj, ki so se jih člani projektnega tima udeleževali. Začelo se je tudi
konkretno delo v razredu, saj so člani projektnega tima morali preizkusiti in zapisati povratno
informacijo na eno preizkušeno dejavnost. Rok za oddajo povratne informacije je do konca
tekočega šolskega leta.
V okviru projekta smo se udeležili tudi nacionalnega meseca skupinskega branja.
Projektni tim je zapisal tudi Operativni načrt, v katerem ugotavlja močna in šibka področja šole.
Na podlagi močnih in šibkih področij je projektni tim predlagal nekaj izboljšav.
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2.33 Igrišče za gledališče 2.0

V šolskem letu 2018/19 smo nadaljevali s projektom Igrišče za gledališče 2.0 . Odločili smo
se za sodelovanje z umetnico v okviru tandemskih ur. Režiserka Nika Bezelljak se je tako
pridružila uram specialne pedagoginje Natalije Augustinovič. Cilj izpeljanih ur je bil s pomočjo
umetnosti sprostiti čustva in izvabiti učenčeva močna področja. V mesecu oktobru sta se
učiteljici Danica Kladošek in Klara Napast udeležili 3-dnevne Šole v kulturi za pedagoške
delavce, v mesecu maju pa so se učiteljicama pridružili še učenci in specialna pedagoginja
Natalija Augustinovič. Namen Šole v kulturi je predvsem v tem, da se učence potopi v
umetnost. V 3 dneh smo bili deležni številnih predstav ter delavnic, s katerimi so se učenci
srečali z različnimi oblikami umetnosti. Šole v kulturi se je udeležilo 14 učencev od 6. do 8.
razreda, in sicer v Ljubljani, ki omogoča številne kulturne dogodke.
Projekt se bo nadaljeval in zaključil v prihodnjem šolskem letu.
Koordinatorica na šoli je bila Klara Napast.

2.34 Teden vseživljenjskega učenja

V tretjem tednu meseca maja so bile na šoli organizirane prostovoljne delavnice v okviru
vseslovenskega projekta Teden vseživljenjskega učenja. Program dogodkov, ki so se zvrstili na
naši šoli, je bil kar pester. Izvedli smo 12 dejavnosti. Sodelovali so učenci od 1. do 5. razreda.
Udeleženci so v delavnicah uživali ter bogatili, tako socialno kot intelektualno plat svoje
osebnosti.
Koordinatorici projekta sta bili Marija Leben in Katja Viltužnik.
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2.35 Erasmus + in projekt EUPEO
Naša šola je bila izbrana med 12 šolami v Sloveniji, ki sodelujejo v projektu EUPEO, ki poteka
v okviru programa Erasmus+. Gre za pilotni projekt, katerega osnovni cilj je pripraviti sistem
opazovanja športne vzgoje in šolskega športa v Evropi. Povabilo s Fakultete za šport, Univerze
v Ljubljani je potrditev dobrega dela v aktivu šport na naši šoli.
Koordinatorica projekta je bila mag. Nina Kolenc.

2.36 “Daily Mile- kids fit for life”
Želimo si, da bi se naši učenci še več gibali, zato smo se kot prva slovenska šola vključili v
mednarodni projekt, ki spodbuja otroke, da dnevno prehodijo ali pretečejo 1600 metrov. Ker so
tudi starši in stari starši pomembni pri naši (skupni) vzgoji za pozitiven odnos do športnogibalnih dejavnosti, smo tudi njih povabili k sodelovanju. Otroke smo skozi projekt spodbujali
učitelji, starši in stari starši, da se dnevno gibajo na prostem. Trenutno projekt poteka v več kot
45 državah sveta, na več kot 5200 šolah. Naš novi projekt so opazili tudi mediji, tako časopis
Večer kot Svet na kanalu A.
Koordinatorica projekta je bila mag. Nina Kolenc.

2.37 Misija samozavest: postani športnik

Naša šola se je v tem šolskem letu vključila v projekt Misije samozavest v okviru programa
Postani športnik. Nosilec projekta, Zveza športnih invalidov Slovenije – paraolimpijski komite.
S programom želimo pomagati spremeniti pogled na šport iz vidika mladih invalidov,
ozaveščati javnost in posledično razbijati predsodke o vključevanju mladih invalidov v športne
programe in pomagati ter spodbujati različna društva ter organizacije pri prilagoditvi
programov za mlade invalide.
Koordinatorica projekta je bila mag. Nina Kolenc.
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2.38 Mednarodni projekt RoMigSc prostovoljsko delo
V okviru projekta sta se v delo z učenci Romi in migranti (tujci) vključili dve prostovoljki
študentki.
V skladu z načrtovanim delom sta izvedli 120 ur (60 neposrednega dela z učenci, 60 za
pripravo na delo, posveti z mentorico in prevoz).
3-krat tedensko sta po dve uri obiskovali učence tujce, ki smo jih formirali v dve skupinici, s
katero je vsaka izmed njiju tudi delala. Njuno delo smo tudi dokumentirali z dnevniškim
zapisom dela ter fotografijami, ki smo jih sproti pošiljali koordinatorjem projekta v Sloveniji.
Obe študentki sta svoje delo vestno in s polno mero odgovornosti ter empatije do učencev tudi
opravili. Redno sta se obračali na mentorico in ji tudi poročali o svojem delu ter zastavljenih
urah.
Koordinatorica projekta na šoli in mentorica študentkama je bila Klara Napast.
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3. PREDSTAVITEV TEKMOVANJ

3.1 Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Cankarjevo tekmovanje je v šolskem letu 2018/19 potekalo na temo dediščina identitete.
Izbrana so bila dela slovenskih avtorjev. Šolskega tekmovanja v decembru se je udeležilo 61
tekmovalcev od 4. do 9. razreda. 19 učencev je prejelo bronasta priznanja.
Tri učenke (2 osmošolki, 1 devetošolka) so se uvrstile na območno tekmovanje, kjer sta dve
učenki prejeli srebrno priznanje.
Območno tekmovanje je potekalo na naši šoli pod koordintaorstvom Alenke Fingušt, šolsko
tekmovanje pa pod koordinatorstvom Klare Napast.

3.2 Šolsko tekmovanje iz matematike in Mednarodni matematični kenguru
V šolskem letu 2018/19 je potekalo 55. tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za
Vegova priznanja v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Šolsko
tekmovanje je bilo v četrtek, 21. marca 2019. Tekmovanje je dvostopenjsko, kar pomeni, da se
najboljši učenci (od 5. do 9. razreda) s šolskega tekmovanja uvrstijo na državno tekmovanje.
Šolskega tekmovanja iz znanja matematike (Evropski matematični kenguru) se je letos na naši
šoli udeležilo 167 učencev. 58 učencev je osvojilo bronasto Vegovo priznanje. Na državno
tekmovanje se je uvrstilo 6 učencev.
Državno tekmovanje je bilo v soboto, 13. 4. 2019, na OŠ Bojana Ilicha. Vsi naši udeleženci
tekmovanja so osvojili srebrna Vegova priznanja.
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3.3 Tekmovanje iz znanja logike
Šolsko tekmovanje iz znanja logike je bilo 27. septembra 2018. V letošnjem šolskem letu se je
tekmovanja udeležilo 13 učencev iz 4. in 5. razredov ter 34 učencev iz šestih, sedmih, osmih in
devetih razredov. Učence 4. in 5. razreda je vodila mentorica Danica Kladošek, učence od 6.
do 9. razreda pa mentorica Alenka Repnik. Bronasto priznanje iz znanja logike je osvojilo 11
četrto in petošolcev. Od 6. do 9. razreda je bronasto priznanje iz znanja logike osvojilo
19 učencev.
Državno tekmovanje je bilo v letošnjem letu na OŠ Leona Štuklja, in sicer v soboto, 20. 10.
2018. Na državno tekmovanje so je uvrstilo 6 učencev. Srebrnega ali zlatega priznanja ni osvojil
noben učenec.

3.4 Tekmovanje iz znanja fizike
Učenci naše šole so se tudi letos priključili tekmovanju iz znanja fizike. Pripravljali so se v
okviru interesne dejavnosti. Za bronasto priznanje je tekmovalo 23 učencev 8. in 12 učencev 9.
razreda. Tekmovanje je bilo 6. 2. 2019 na naši šoli. Bronasto priznanje je prejelo 8 učencev 8.
in 4 učenci 9. razreda.
Najboljši so se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki je bilo na OŠ Sv. Ana. Srebrno priznanje
so tam osvojili trije učenci 9. razreda in 1 učenec 8. razreda:
Mentor je bil Vladimir Širec.
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3.5 Tekmovanje iz znanja biologije
V šolskem letu 2018/19 je bila tema tekmovanja raznovrstnost in ogroženost plevelov
Slovenije.
Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 17. oktobra 2018, je sodelovalo 17 učenk in učencev
8. in 9. razredov. 3 učenke so se uvrstile na državno tekmovanje, ki je potekalo na OŠ Bojana
Ilicha 30.11.2018. 6 učencev je prejelo bronasto priznanje.
Tekmovanje je potekalo pod okriljem Prirodoslovnega društva Slovenije.
Mentorica je bila Irena Tarkuš Trikič.

3.6 Tekmovanje iz znanja kemije
Tekmovanje iz znanja kemije poteka ločeno za učence 8. in 9. razredov.
Šolsko tekmovanje je potekalo 21.1.2019, državno pa 30.3.2019 na OŠ borcev za severno mejo.
Cilji tekmovanja v 8. razredu so poglobiti pridobljeno znanje v šoli pri NAR v 7. razredu in pri
KEM v 8. razredu.
Na šolskem tekmovanju iz znanja kemije je v 8. razredu tekmovalo 19 učencev. Osem učenk
in učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje, kjer so osvojili bronasto priznanje.
Cilji tekmovanja v 9. razredu je poglobiti pridobljeno znanje v šoli pri NAR v 7. razredu in pri
KEM v 8. razredu in 9. razredu. Na šolskem tekmovanju iz znanja kemije je v 9. razredu
tekmovalo 9 učencev. Ena učenka se je uvrstila na državno tekmovanje, kjer je osvojila bronasto
priznanje.
Mentorica je bila Irena Tarkuš Trikič.

35

3.7 Tekmovanje iz znanja prve pomoči
Učenci so se udeležili tekmovanja iz osnovnega znanja prve pomoči, ki je potekalo na OŠ
borcev za severno mejo v četrtek, 28. marca 2019. Tekmovanje je potekalo v dveh delih:
teoretični del, kjer so učenci pisali test, in praktični del, kjer so morali praktično prikazati, kako
bi pomagali poškodovancu. Tekmovalo je 6 učencev, ostali učenci pa so sodelovali kot modeli.
Ekipa OŠ borcev za severno mejo je dosegla 4.mesto.
Mentorica je bila Alenka Frangeš.

3.8 Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
V šolskem letu 2018/19 je v okviru interesne dejavnosti diabetes potekalo 20. tekmovanje
mladih v znanju o sladkorni bolezni. Tekmovanje je potekalo na dveh ravneh. V petek, 12. 10.
2018, je potekalo šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 11 učencev. Glede na doseženo
število točk je 11 učencev prejelo bronasto priznanje. Državno tekmovanje je potekalo v soboto,
17. 11. 2018, v Ljutomeru. Udeležile so se ga prve tri najbolje uvrščene tekmovalke na šolskem
tekmovanju, od katerih sta dve učenki prejeli srebrno priznanje.
Tekmovanji sta potekali pod okriljem Zveze društev diabetikov Slovenije.
Mentorica je bila Dragica Jurkušek, univ. dipl. ing. živ. teh.

3.9 Eko kviz
V Ekokvizu so sodelovali učenci 6.,7. in 8. razredov, skupaj 21 učencev. Učenci so spoznavali
podnebne spremembe, pojem podnebja, dejavnike, ki vplivajo na podnebje in podnebne
spremembe, in vplive, ki jih imajo podnebne spremembe na vodno oskrbo, prehransko varnost,
energetiko, zdravje, biotsko raznovrstnost, pojav ekstremnih vremenskih pojavov, storitvene
dejavnosti (turizem). Spoznali so ukrepe, ki jih z namenom preprečevanja škodljivih posledic
podnebnih sprememb lahko sprejmemo kot posamezniki in družba kot celota. Proučili so
dejavnike, ki tvorijo ekosistem, vrste ekosistemov, vodne vire, rabo vode, načine gospodarjenja
z vodo, vplive, ki jih ima izraba vode na okolje, in načela trajnostnega ravnanja z vodo.
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V poglavju E kot energija so spoznali smernice trajnostnega razvoja, zelena infrastruktura
cestnega, železniškega in pomorskega prometa, kazalniki energije in okolja. Tekmovalci so do
gradiva dostopali preko spleta, na Telekomovi spletni strani. Preko spleta je potekalo tudi
tekmovanje. Tekmovalo je sedem skupin, v vsaki skupini so bili trije učenci. Mentorica je bila
Maja Pečnik.

3.10 Tekmovanje iz znanja geografije
Tekmovanja iz znanja geografije na temo Migracije – geografsko-zgodovinska pokrajinska
posebnost sveta, se je udeležilo 23 učencev. Na geografskem krožku so analizirali in usvajali
predpisano literaturo ter spoznali osnove terenskega dela. Na šolskem tekmovanju so osvojili 9
bronastih priznanj. 6 učencev se je udeležili območnega tekmovanja, ki je bilo na OŠ Miklavž.
4 učenci so osvojili srebrno priznanje.
Mentorica je bila Maja Pečnik.

3.11 Tekmovanje iz znanja zgodovine
Vključenih je bilo 19 učencev iz 8. in 9.razreda.Razpisana tematika je bila Življenje in
udejstvovanje Slovencev v taborih in čitalnicah. Šolsko tekmovanje so pisali vsi učenci in
dosegli 4 bronasta priznanja. Na regijsko tekmovanje se letos ni uvrstil nihče, kar je posledica
velike količine literature, števila tekmovanj v istem času in pisni preizkusi znanja na šoli.
Učenci krožka so sodelovali v oddajah šolskega radia in pri pripravi tematskih razstav v šolski
avli.
Mentorica je bila Breda Gaber Pavlović.
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3.12 Tekmovanje iz znanja angleškega jezika
9. razred
Šolsko tekmovanje v znanju angleščine za učence 9. razredov je potekalo na naši šoli v sredo,
14. novembra 2018. Udeležilo se ga je 17 učencev iz devetih razredov, od teh je 10 učencev
doseglo bronasto priznanje. Pet učencev se je uvrstilo naprej na območno tekmovanje, ki je
potekalo v četrtek, 17. januarja 2018, na OŠ bratov Polančičev v Mariboru.
Štirje so dosegli srebrno priznanje, ena učenka pa se je uvrstila na državno tekmovanje, ki je
potekalo 20. 3. 2019 na OŠ Franja Malgaja v Šentjurju in dosegla zlato priznanje.
Mentorica je bila učiteljica Nevenka Pilih.

8. razred
Cilji tekmovanja so širjenje in poglabljanje znanja angleščine, motivacija za nadaljnje
poglabljanje znanja angleščine, popularizacija angleščine in njene praktične uporabe,
medpredmetno povezovanje in primerjanje znanja angleščine med učenci iz vse Slovenije.
Tekmovanje iz znanja angleščine za osmošolce, ki ga organizira Slovensko društvo učiteljev
IATEFL Slovenia, ni vezano na določeno knjigo ali učbeniško gradivo, pač pa pokriva izbrana
področja, s poudarkom na kreativnem pisanju in uporabi lastnih idej in domišljije.
Šolsko tekmovanje je potekalo na naši šoli 15. 10. 2018. Tema tekmovanja na šolski ravni je
bila Slovenian Musicians. Tekmovalo je 14 učencev iz 8. a in 8. b razreda. Bronasto priznanje
so osvojile 4 učenke. 3 učenke so se 19. 11. 2018 udeležile državnega tekmovanja na OŠ Lenart.
Dve učenki sta osvojili srebrno priznanje. Tema tekmovanja na državni ravni je bila Music –
Music is life itself. What would the world be without good music? No matter what kind it is
(by Louis Armstrong).
Mentorica je bila Metka Kozar.
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3.13 Tekmovanje iz znanja nemškega jezika
Tekmovanja v znanju nemškega jezika sta se udeležili 2 učenki 9. a. Ena učenka je na šolskem
tekmovanju, ki je potekalo 22. 11. 2018, prejela bronasto, druga pa srebrno priznanje. Obe
učenki sta se udeležili tudi državnega tekmovanja, ki je potekalo 12. 3. 2019, in za katerega je
bilo potrebno prebrati knjigo Jurne Kliebenstein: Speed-Dating mit Papa. Tukaj žal vidnejšega
rezultata nista dosegli, saj učenci izbirnega predmeta tekmujejo z učenci prvega tujega jezika.
Mentorica učenkama je bila Mateja Barbarič.
3.14 Tekmovanje za nemško bralno značko

Cilji nemške bralne značke so pri učencih razvijati bralno kulturo ter jih spodbujati k branju v
tujem jeziku. Tekmovali so učenci od četrtega do devetega razreda, in sicer v zadnjem tednu v
mesecu marcu 2019. Z nalogami je bilo preverjeno razumevanje bistvenih dejstev in usvajanje
novega besedišča.
Tekmovanja se je udeležilo 92 učencev, dosegli pa so naslednje rezultate:
RAZRED

ZLATO

SREBRNO

PRIZNANJE ZA

PRIZNANJE

PRIZNANJE

SODELOVANJE

SKUPAJ

4. a

2

10

9

21

4.b

3

15

4

22

5.a

0

1

11

12

5.b

0

0

5

5

6.a

1

2

6

9

6. b

0

2

4

6

7. r

1

6

1

8

8. r

2

4

1

7

9. r

1

1

0

2

SKUPAJ

10

41

41

92
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Mentorice so bile Metka Kozar, Mateja Barbarič in Maruška Vekjet.

3.15 Tekmovanje iz znanja vesele šole
V sredo, 13. marca 2019, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju iz Vesele šole.
Cilj Vesele šole je pridobivanje splošnega znanja na hudomušen in igriv način. Vsebine so
raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa. Učenci so se na tekmovanje
pripravljali na interesni dejavnosti in doma preko učnih poti na spletu.
Udeležilo se ga je osem učencev iz 4. razreda, ena učenka iz 5. razreda, dva učenca iz 6. razreda,
pet učencev iz 7. razreda in ena osmošolka. Bronasto priznanje sta osvojila dva četrtošolca in
ena sedmošolka. Na državno tekmovanje se ni uvrstil noben učenec.
Mentorica je bila Višnja Jančec.

3.16 Cici vesela šola
V šolskem letu 2018/19 so na tekmovanju iz Cici vesele šole sodelovali vsi učenci od 1. do 4.
razreda. Tekmovanje je potekalo 12. aprila 2019. Vsi učenci so prejeli pohvale za sodelovanje.
Teme so bile vsak mesec objavljene v reviji Ciciban in so obsegale področje bralne vzgoje,
zdrave hrane, športa, zgodovine, naravoslovja, socialnega učenja, tujih jezikov idr.
Mentorica je bila Alenka Frangeš.

3.17 Športna tekmovanja
V šolskem letu 2018/19 so se učenke in učenci udeležili naslednjih šolskih športnih tekmovanj:
● atletika (ekipno) – področno,
● atletika - jesenski kros – področno,
●

odbojka (starejše deklice) – občinsko,

●

rokomet (starejši dečki) – občinsko,
40

●

košarka (starejši dečki) – občinsko,

●

nogomet (starejše deklice, starejši dečki) – občinsko,

●

košarka (mlajše deklice) – občinsko,

●

alpsko smučanje – področno,

●

namizni tenis (ekipno in posamično) – področno,

●

atletika – spomladanski kros – področno,

●

veslanje – državno,

●

rokomet (mlajše deklice, mlajši dečki) – občinsko,

●

nogomet (mlajše deklice, mlajši dečki) – občinsko in področno (ml. deklice),

●

atletika (posamezno) – področno,

●

atletika (posamezno) – državno ,

●

gimnastika (ekipno in posamezno) – občinsko,

●

odbojka na mivki (starejše deklice, starejši dečki) – občinsko,

●

biljard (starejše deklice, starejši dečki) – področno,

●

plavanje (starejše deklice, starejši dečki, mlajše deklice, mlajši dečki) – področno.

Na vseh tekmovanjih so učenci uspešno zastopali šolo. Naj rezultat med posamezniki je dosegla
učenka s 1. mestom na področnem prvenstvu v plavanju. Ekipno se je najbolj izkazala ekipa
mlajših deklic v nogometu, ki je postala občinski podprvak in 3. na področnem prvenstvu.
Z udejstvovanjem in uspehi na šolskih športnih tekmovanjih je šola v tekmovanju za naj športno
šolo v MOM osvojila 5. mesto.
Mentor je bil Boštjan Kamenšek, učitelj ŠPO.

3.18 Krpan
Športni program Krpan je namenjen učencem 2. VIO. V letošnjem šolskem letu so bili v ta
program vključeni učenci 4., 5. in 6. razreda. Učiteljice in učitelj so program izvajali v času
športne vzgoje, v šoli v naravi ter v okviru športnih dni. Cilj programa je v bogatenju življenja
z različnimi športnimi vsebinami. Prav tako tudi vzpodbujati veselje do gibanja, ki je zelo
pomembno za otrokov celostni razvoj. Vključenih je bilo 132 učencev. Na koncu šolskega leta
41

so dobili učenci 4. in 5. razredov priznanja, učenci 6. razreda pa medalje za uspešno opravljene
naloge.

3.19 Zlati sonček
Športni program Zlati sonček je namenjen učencem 1. VIO. Učiteljice so ga izvajale pri urah
športne vzgoje ter v okviru športnih dni. Z njim so obogatili program športne vzgoje s
sodobnimi športnimi vsebinami. Namen je bil predvsem učencem s privlačnimi vsebinami
vzpodbuditi željo in navado po gibanju in športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih.
Vključenih je bilo 105 učencev. Na koncu so vsi učenci za uspešno opravljene naloge dobili
medalje.

3.20 Kaj veš o prometu
V mesecu aprilu so se učenci OŠ borcev za severno mejo skupaj z mentorico prometnega krožka
Danico Kladošek udeležili medobčinskega tekmovanja Kaj veš o prometu, ki ga organizira Svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor. Tekmovanje je potekalo v
sredo, 17. 04. 2019, na prireditvenem prostoru pri OŠ borcev za severno mejo.
Tekmovanja so se udeležili štirje učenci OŠ borcev za severno mejo. Učenci so tekmovali iz
teoretičnega poznavanja prometnih predpisov, spretnostne vožnje na poligonu ter praktične
vožnje v cestnem prometu. Tekmovanja se je udeležilo 33 učencev iz devetih osnovnih šol.
Ekipno so učenci naše šole osvojili drugo mesto, tudi posamično je en učenec osvojil drugo
mesto.

3.21 Otroška varnostna olimpijada

V petek, 17. maja 2019, je na našem šolskem igrišču potekalo 6. predtekmovanje 14. Otroške
varnostne olimpijade. V štirih igrah se je pomerilo 15 ekip četrtih razredov okoliških osnovnih
šol. Pod vodstvom mentoric so tekmovali v igrah, kjer so se izkazali v znanju teoretičnih vsebin
o varnosti, sestavljanju logotipov različnih služb, vožnji s kolesom in zbiranju vode z gasilskimi
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veščinami. Med samim tekmovanjem so se otrokom predstavile različne službe, ki skrbijo za
varnost: gasilci, reševalci, vojaki, policijska enota z dvema konjema in policijskim psom. V
zanimivih igrah, ki zahtevajo znanje, spretnost, hitrost, usklajenost, iznajdljivost in seveda
veliko sreče, se je 10 četrtošolcev OŠ borcev za severno mejo pod vodstvom mentorice Višnje
Jančec uvrstilo na 11. mesto.

3.22 Tekmovanje modelarjev
Regijskega tekmovanja v Veliki Nedelji se je 22. 5. 2019 udeležilo 7 učenk in učencev.
Pri izdelavi in spuščanju raketoplanov je bila od naših najuspešnejša učenka, ki se je s 4.
mestom uvrstila še na državno tekmovanje.
Najbolje pa so se v izdelavi in vožnji z radijsko vodenimi čolni odrezali kar trije naši učenci, ki
so se tudi uvrstili na državno tekmovanja v tehniki, ki je bilo 1. 6. 2019 v Veliki Nedelji.
En naš učenec je tako zasedel odlično 3. mesto in prejel zlato priznanje, druga dva pa zaradi
okvare servo motorja prav tako izvrstno 5. mesto.

3.23 Regijski kviz generala Maistra
Kviz razpisuje muzej NOO in Vojaški muzej Kadetnice Rudolfa Maistra za osnovne in srednje
šole. Prijavili smo 2 ekipi po tri učence iz 8. in 9. razreda. Tema je bila življenje in delo Rudolfa
Maistra. Sodelovalo je 24 šol iz Maribora in regije. Učenci so pisno in ustno odgovarjali na tri
sklope vprašanj in bili pri tem zelo uspešni. Ekipa 8.razreda je dosegla zlato Maistrovo
priznanje.
Učenci 9.razreda so dosegli srebrno priznanje.
Učenci so poleg priznanj imeli voden ogled po Kadetnici RM in prikaz orožja ter vozil
Slovenske vojske.
Mentorica je bila Breda Gaber Pavlović.
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3.24 Tekmovanje za angleško bralno značko
Tekmovali so učenci od tretjega do devetega razreda, in sicer v tednu med 18. in 22. 3. 2019.
Po prebranih predpisanih knjigah so se v testih srečali z naslednjimi nalogami: preverjanje
resničnih in neresničnih trditev (True/False), dopolnjevanje manjkajočih besed, povezovanje
besed s slikami, urejanje delov besedila glede na potek dogodkov, tretješolci in četrtošolci pa
tudi z barvanjem slik iz zgodbic. Z nalogami je bilo preverjeno razumevanje bistvenih dejstev
in usvajanje novega besedišča.
Tekmovanja se je udeležilo 266 učencev, ki so bili zelo uspešni, dosegli pa so naslednje
rezultate:
RAZRED

ZLATO
PRIZNANJE

SREBRNO
PRIZNANJE

PRIZNANJE ZA
SODELOVANJE

2. a

9

-

10

19

2. b

9

-

7

16

3. a

15

3

-

18

3. b

16

2

1

19

4. a

9

7

7

23

4.b

14

7

2

23

5.a

9

6

5

20

5.b

2

4

11

17

6.a

4

7

9

20

6. b

2

6

7

15

7. a

1

6

6

13

7. b

3

3

4

10

8.R

1

4

19

24

9.R

2

5

22

29

SKUPAJ

96

60

110

266

SKUPAJ

Mentorice so bile Darinka Jež, Metka Kozar , Nevenka Pilih in Maruška Vekjet.
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3.25 Zlata kuhalnica
18. maja 2019 je na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor potekalo regijsko tekmovanje,
ki ga je organizira Turistična zveza Slovenije. Štiri kuharske mojstrice so se pomerilo v pripravi
ocvrtih piščančjih krač, praženega krompirja in gratiniranih palačink s skuto in pehtranom.
Hrano so domiselno postregle, izdelale meni karto in recepturo. Komisiji so se predstavile tudi
v igri vlog. Naša ekipa je osvojila zlato priznanje. Mentorica je bila Maja Pečnik
3.26 Cankarjevo tekmovanje – Mehurčki

V šolskem letu 2018/19 so v Cankarjevem tekmovanju Mehurčki sodelovali učenci od 1. do 3.
razreda. Tekmovanje je potekalo v petek, 5.4.2019.
Državna komisija za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje je oblikovala
naslov tekmovanja Dediščina identitete ter izbrala naslednja besedila:
1.razred osnovne šole: Kajetan Kovič: Maček Muri (katerakoli izdaja slikanice),
2.in 3. razred osnovne šole: Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon (katerakoli izdaja slikanice)
in še dve kratki pripovedi iste avtorice po izbiri šol/mentorjev.
V prvem razredu je tekmovalo 10 učencev, v 2. razredu je tekmovalo 15 učencev, v 3. razredu
je tekmovalo 13 učencev. Vsi učenci so prejeli priznanje za sodelovanje.
Koordinatorica je bila Mojca Birsa.

3.27 Kviz o Nastanku SLO in 10- dnevna vojna za Slovenijo
Kviz je bil prestavljen na jesenski rok, 15.10. 2019.Udeležile se ga bodo učenke 9.a razreda,
članice zgodovinskega krožka. Kviz razpisuje Vojaški muzej SLO vojske in Zveza veteranov
vojne za Slovenijo.
Mentorica je Breda Gaber Pavlović .
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4. PREDSTAVITEV NATEČAJEV

4.1 Mladi za napredek Maribora
V šolskem letu 2018/19 so učenci naše šole že tradicionalno sodelovali na 36. srečanju natečaja
Mladi za napredek Maribora, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Maribor. Sodelovanje
v natečaju je obogatilo raziskovalno dejavnost na šoli, ki jo koordinira socialna pedagoginja
Barbara Škrbić.
Na letošnjem natečaju smo sodelovali s sedmimi raziskovalnimi nalogami, kot prikazuje
spodnja tabela.

Naslov
raziskovalne
naloge:

Raziskovalno
področje:

Avtor(ji):

Se lahko zdravo

Kemija

A. L.

Mentor:

Uvrstitev/
priznanja/nagrade:

sončimo?

Irena Tarkuš

1. mesto, srebrno

Trikič

priznanje, nagrada
prosta vstopnica
bronasto priznanje na
državnem tekmovanju

Kislo ali

Kemija

L. R. in L. P.

bazično? To je

Irena Tarkuš

2. mesto, srebrno

Trikič

priznanje

sedaj vprašanje

bronasto priznanje na

…
V tvojih čevljih

državnem tekmovanju
književnost

M. K., M. H. in

Barbara

3. mesto, srebrno

N. J.

Škrbić in

priznanje, nagrada

otroške in

Boštjan

prosta vstopnica

mladinske

Kamenšek

bronasto priznanje na

– Begunci iz

književnosti

državnem tekmovanju

živijo med nami
Da bi slavec

slovenski

žvižgal po

jezik

Ž. B. in A. T.

Mateja

3. mesto, bronasto

Barbarič

priznanje

kosje?
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Mladost je

sociologija

Natalija

4. mesto, bronasto

norost in kaj je

Augustinovi

priznanje

starost?

ć

Aritmetični

matematika

E. H. in K. U.

N. O. in E. H.

biljard

Alenka

1. mesto, zlato

Repnik

priznanje, nagradi
prosta vstopnica in
dvodnevni izlet
presenečenja
zlato priznanje na
državnem tekmovanju

Ali jemo z

psihologija in

očmi?

pedagogika

T. M.

Tjaša

1. mesto, zlato

Lajmsner

priznanje, nagradni

Paklec

dvodnevni izlet
presenečenja
zlato priznanje na
državnem tekmovanju

Naša šola je na natečaju Mladi za napredek Maribora po dosežkih svojih avtorjev in mentorjev
oziroma po uvrstitvah svojih raziskovalnih nalog zasedla drugo mesto in prejela denarno
nagrado v vrednosti 300 € za nakup knjig po lastni izbiri.

4.2 Likovni natečaji
Na mednarodnem likovnem natečaju grafike Toron-Poljska smo prejeli diplomo za razstavljena
likovna dela. Sodelovali smo na natečaju Likovni svet otrok 2019 v Šoštanju in na bienalu
grafike v Žalcu. Mentorica je bila Rozika Puvar.

4.3 Igraj se z mano
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Učenci prvih razredov so sodelovali na mednarodnem likovnem natečaju Igraj se z mano, ki je
potekal pod okriljem Centra Janeza Levca Ljubljana. Sodelovale so osnovne šole, vrtci in
specializirani zavodi iz celotne Slovenije ter partnerji iz tujine. Vodilno načelo natečaja je bilo
povezovanje skozi igro in spodbujanje integracije med otroci, mladostniki, odraslimi osebami
s posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh generacij.
Mednarodni likovni natečaj Igraj se z mano je bil celoletni dogodek z natečajnim razpisom v
začetku leta. Mentorice so izbrale 6 izdelkov iz 1.a razreda, 6 izdelkov iz 1.b razreda, med
katerimi je bil na razstavo izbran en izdelek naših učencev.
Mentorice so bile Katja Viltužnik, Maja Prodanovič, Marija Leben in Petra Hernah.

4.4 Rišem za prijatelja
Novembra 2018 je podjetje Acron d. o. o. razpisalo kreativno-dobrodelni natečaj Rišem za
prijatelja, v katerem so sodelovali tudi učenci razredne stopnje naše šole. Tema natečaja je bila
narava, njegov cilj pa prebujanje zavesti o varovanju okolja. Glavni namen natečaja je bila
poleg likovnega ustvarjanja tudi dobrodelnost, saj je organizator zmagovalne motive natisnil na
zvezke, izkupiček od prodaje pa razdelil med sodelujoče šole, ki so poslale vsaj sto likovnih del
otrok.
Koordinatorica natečaja na šoli je bila socialna pedagoginja Barbara Škrbić, mentorice učencem
pri likovnem ustvarjanju pa učiteljice Marija Leben, Maja Prodanovič, Katja Viltužnik, Petra
Hernah, Alenka Frangeš, Mojca Birsa, Višnja Jančec, Anja Pušnik in Tina Erjavičnik.

4.5 Likovno-literarni natečaj Postani športnik: Misija samozavest

Sodelovali smo v likovno-literarnem natečaju programa Postani športnik: Misija samozavest,
ki sta ga družno organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije – paraolimpijski komite in
trgovska hiša Lidl. Izdelek, s katerim smo sodelovali na natečaju, je izkazoval ključna sporočila
programa Postani športnik: šport je zabava, krepi samozavest in daje priložnosti za spoznavanje
in spletanje novih prijateljstev, ne glede na telesne ali druge ovire. Prejeli smo nagradni bon
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trgovske hiše v vrednosti 80 EUR in ga namenili za nakup štirih setov disc golfa. Koordinatorica
projekta je bila mag. Nina Kolenc, prof. šp. vzg.
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5. PREDSTAVITEV DOGODKOV

5.1 Lutkovni abonma
V šolskem letu 2018/19 so imeli učenci 1.VIO lutkovni abonma v Lutkovnem gledališču
Maribor.
Cilji abonmaja so, da učenci doživljajo in razumejo različne gledališke ali lutkovne predstave,
prepoznavajo značilnosti glavne književne osebe, zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor in
druge prvine gledališkega dogodka, ozaveščajo podobnost/različnost gledališkega dogodka in
že znane pravljice, obnavljajo dogajanje, sporočilo povezujejo z lastnimi izkušnjami, govorijo
o tem, kaj jih je v predstavi pritegnilo ali odvrnilo in zakaj.
Lutkovni abonma je obsegal tri predstave, in sicer:
Sneguljčico, ki so si jo ogledali, 8. 11. 2018, 5. 2. 2019 so si ogledali predstavo Netopir Kazimir,
kjer so skupaj z netopirjem Kazimirjem iskali različne odgovore na številna, vsakdanja
vprašanja, in predstavo Šivilja in škarjice, kjer so pred njihovimi očmi čarobno oživele škarjice
in je na koncu zmagalo dobro.
Koordinatorica lutkovnega abonmaja na šoli je Petra Hernah, sodelovale so tudi učiteljice
prvega izobraževalnega obdobja.

5.2 Otroški in mladinski pevski zbor
V Otroškem pevskem zboru je sodelovalo 34 pevk in pevcev od drugega do četrtega razreda
in so nastopali na naslednjih prireditvah:
DATUM

KJE

13.12.201

Božično-novoletni koncert, šola

8
14.03.201

Dan žena, šola

9
13.03.201

Mladina poje 2019, dvorana Union Maribor

9
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05.04.201

Za goste iz virovitice, šola

9
18.06.201

Zaključna prireditev za rp, šola

9

V Mladinskem pevskem zboru je sodelovalo 30 pevk in pevcev od petega do devetega razreda
in so nastopali na naslednjih prireditvah:

DATUM

KJE

26.09.108

MAISTROVANJE – trg gen. Maistra, Maribor

19.11.201

Ob dnevu generala Maistra, šola

8
21.11.201

OB 100-letnicI gen. Maistra za MOM v Rotovžu

8
30.11.201

Predbožična tržnica, v telovadnici šole

8
07.12.201

Grad Spielfeld, Avstrija

8
13.12.201

Praznična glasbena prireditev, šola

8
15.12.201

200-letnica svete noči, Oberndorf in Salzburg, Avstrija

8
21.12.201

Dan samostojnosti in enotnosti, šola

8
05.02.201

Kulturni praznik, šola

9
13.03.201

Mladina poje 2019, dvorana Union Maribor

9
29.03.201

Erasmus + Latch, šola

9
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26.04.201

Maček Muri – za šolo

9
09.05.201

Maček Muri – za starše

9
11.06.201

Zaključna prireditev za pp, šola

9

Zborovodkinja je bila Mateja Käfer.

5.3 Drumborci
5 učenk in učencev 8 in 9. razreda, članov bobnarske skupine DRUMBORCI, pod vodstvom
Sanija Smajića, je sodelovalo na naslednjih prireditvah:
DATUM

KJE

11.10.201

Otvoritev bobnarske šole Marka Soršaka - Sokija

8
29.03.201

Erasmus + latch, šola

9
30.03.201

Državno tekmovanje kemija, šola

9
05.04.201

Za goste iz Virovitice, šola

9
17.042019

Kaj veš o prometu, šola

26.05.201

Daničina štafeta modrosti, Maribor

8
11.06.201

Zaključna prireditev za pp, šola

8
Mentorica je bila Mateja Käfer.
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5.4 Rockborci

8 učenk in učencev 4., 7., 8. in 9. razreda, članov šolskega banda ROCKBORCI, pod vodstvom
Luke Sraka, je sodelovalo na naslednjih prireditvah:

DATUM

KJE

05.02.201

Ob kulturnem prazniku, šola

9
08.03.201

»Šans 2019«, Voličina

9
29.03.201

Erasmus + latch, šola

9
11.06.201

Zaključna prireditev za pp, šola

8

Mentorica je bila Mateja Käfer.

5.5 Podelitev Prešernovih listin
Na prireditvi ob kulturnem prazniku, ki je potekala 7. 2. 2019, in je bila posvečena obuditvi
spomina na Franceta Prešerna in njegov doprinos h kulturni dediščini, je šola podelila
Prešernovo listino trem učencem 9. r., ki so zaradi svoje vedoželjnosti in predanosti delu ter
tudi zaradi njihovega sodelovanja na kulturnih dogodkih zgled celotni šoli. Prireditev in
podelitev Prešernove listine je pripravila Mateja Barbarič.
5.6 Pikin festival
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24. 9. 2018 se je 36 učencev z avtobusom odpravilo v Velenje na tradicionalni Pikin festival,
ki je letos potekal na temo “Kraljestvo živali”. Pikin festival je prireditev, ki nudi kulturno
vzgojo, izobraževanje in zabavo za vse generacije. Najmlajši v Pikinem svetu širijo
domišljijske pustolovščine. Učenci so si ogledali gusarsko ladjo, vilo Čira čara in se udeležili
ustvarjalnih delavnic. Učiteljice spremljevalke so bile Svetlana Nikolić, Janja Hleb, Romana
Bračič, spremljevalec Dejan Pahole ter vodja Mateja Draškovič.

5.7 Strokovna ekskurzija učencev, ki obiskujejo nemški jezik
V soboto, 13. 4. 2019, je bila za učence od 2. do 5. razreda, ki obiskujejo nemški jezik,
izvedena ekskurzija v pravljični gozd, Märchenwald in Gradec. Obiskali smo park
prostočasnih dejavnosti ter se sprehodili skozi mestno jedro mesta Gradec. Ekskurzije se je
udeležilo 48 oseb. Cilji so bili spoznavanje kulture sosednje države in praktična uporaba
tujega jezika.
Koordinatorica je bila Maruška Vekjet.

5.8 Sodelovanje z vrtcem Pobrežje
Učenci prvih razredov so sodelovali z vrtcem Pobrežje z enoto Ob gozdu in enoto Grinič.
Cilji sodelovanja so bili usklajevati mnenje z vrstniki in sprejemati različne vloge in naloge v
skupini; omogočiti razumevanje pomena dobrih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje
in skupne dosežke.
35 učencev je ob spremstvu učiteljic prvih razredov v začetku oktobra obiskalo enoto Ob gozdu.
S sovrstniki so se igrali, ustvarjali in razvijali pozitiven odnos. Srečanje so pripravile
vzgojiteljice vrtca. V mesecu decembru so šolo obiskali otroci enote Ob gozdu in otroci enote
Grinič. Druženje je potekalo 7. in 12. 12. v knjižnici šole in učilnicah. Učenci so se veselili
druženja s prijatelji iz vrtca.
Ob zaključku šolskega leta 19.6.201 so učiteljice prvih razredov pripravile zabavne igre na
šolskem igrišču. Pridružili so se otroci iz enote Ob gozdu in enote Grinič.
Sodelovale so učiteljice Katja Viltužnik, Maja Prodanovič, Petra Hernah in Marija Leben.
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5.9 Šolska skupnost
Šolsko skupnost sestavljajo oddelčne skupnosti šole. Cilj šolske skupnosti je, da učenci skupaj
z razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev. Šolska
skupnost učencev zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje
pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne
akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. V šolskem letu 2018/19 si je
šolska skupnost zastavila in izpeljala naslednje naloge:
●

Spremljanje aktualne problematike, uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ipd.

●

Zbiranje pripomb in posledično oblikovanje predlogov oddelčnih skupnosti za
kvalitetnejše delo in počutje učencev.

●

Izvolitev predsednika in podpredsednika šolske skupnosti.

●

Planiranje dejavnosti ob Tednu otroka.

●

Priprava predstavnikov oddelčnih skupnosti na temo Otroškega parlamenta, ki jo
predstavijo sošolcem.

●

Sodelovanje na šolskem in občinskem otroškem parlamentu.

●

Organizacija valentinove pošte.

●

Sodelovanje pri dobrodelnih akcijah, npr. zbiranju šolskih potrebščin za učence iz
socialno šibkih družin.

●

Prispevanje k ohranjanju kulturne dediščine (npr. obisk Maistrovega groba ob državnem
prazniku).

25. 9. 2018 je bil izveden prvi sestanek šolske skupnosti. Učence se je spomnilo na temo OP,
ki se je letos nadaljevala – Šolstvo in šolski sistem, vendar v smislu od predlogov v akcijo.
Učenci oz. predstavniki razredov so izbrali predsednika in podpredsednico šolske skupnosti.
2. 10. 2018 je potekala prireditev, na kateri so bili prvošolci sprejeti v šolsko skupnost učencev
OŠ borcev za severno mejo. V Tednu otroka med 1. – 5. 10. 2018 so bile na temo prostega časa
na šoli izvedene oz. učencem ponujene različne delavnice. V tem času so se zbirale tudi šolske
potrebščine za učence iz socialno šibkih družin.
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V mesecu novembru so se predstavniki skupnosti spomnili tudi R. Maistra in obiskali njegov
grob.
V naslednjih mesecih so sledile priprave na šolski OP, kjer so učenci v razredih in kasneje tudi
v OP na šoli zastopali svoja stališča. Izpeljanih je bilo kar nekaj predlogov, in sicer so učenci
namesto pisnih opominov, ki bi jih morali prejeti, opravljali družbenokoristno delo, uvedli smo
tudi tutorstvo …
V mesecu februarju so izbrali 3 učenke, in sicer po eno iz 7., 8. in 9. r., ki so se udeležile
regijskega OP. Učenka iz 8. r. je bila izbrana tudi za nacionalni OP, ki je potekal 4. aprila v
Ljubljani v parlamentu.
V sklopu šol. skupnosti so se tudi na pobudo ene izmed učiteljic zbirale plišaste igrače, ki jih
policisti delijo mladim udeležencem prometnih nesreč.
Mentorica šolske skupnosti je Mateja Barbarič.

5.10 Gibalnica

V letošnjem šolskem letu smo gibalnico uporabljali za več namenov, predvsem pa za delo z
otroki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Ciljno opremljen prostor je služil
raznovrstnim gibalnim dejavnostim v smislu specialno-pedagoških, učnih, športnih, interesnih
(ples, sprostitvene dejavnosti, pouk preko gibanja, Zdrav življenjski slog, športna vzgoja,
priprave na nastope,…) dejavnosti. Vse dejavnosti so potekale po vnaprej določenem urniku,
ki je bil nastavljen v zbornici na oglasni deski. Urnik smo po dogovoru spreminjali. Vsak učitelj
si je lahko vpisal oz. si rezerviral termin uporabe. Vse dejavnosti so potekale pod vodstvom
učiteljev. Cilji dejavnosti so bili spodbujanje gibalnega razvoja, telesnega in duševnega zdravja,
spodbujanje, razvijanje psihomotoričnega razvoja otrok, zmanjševanje hiperaktivnosti,
impulzivnosti, agresivnosti, razvijanje senzorične integracije, razvijanje stranskosti, orientacije,
sproščanje, umirjanje otrok, dopolnilna terapija pri premagovanju specifičnih učnih težav,
spodbujanje samozavesti, učenje plesa, pouk na kinestetičen način …. Gibalnico smo po urniku
uporabljali specialni in socialna pedagoginja, učiteljice za pouk, športno vzgojo in priprave za
nastope, učiteljice za dodatno strokovno pomoč, gledališki klub, izbirni predmet ansambelska
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igra, skupina mediatorjev, učitelji športne vzgoje, učiteljice podaljšanega bivanja in interesnih
dejavnosti (npr. folklora) in ZŽS-ja ter študenti.

5.11 Zbiranje starega papirja
Učenci in delavci šole so tudi v tem šolskem letu uspešno zbirali odpadni papir z namenom
obogatiti šolski sklad, iz katerega se črpajo sredstva za zaključne ekskurzije, šole v naravi,
prevoze učencev na različne dogodke, tekmovanja, nastope ter številne druge šolske aktivnosti.
Šola je 15. 9. 2018 organizirala veliko zbiralno akcijo odpadnega papirja, v kateri so sodelovali
učenci, starši, delavci šole ter lokalna skupnost. Akcija je bila zelo uspešna.
Tekom šolskega leta se je odpadni papir zbiral vsak petek zjutraj in popoldne ter vsak drugi
četrtek v mesecu popoldne oz. v času govorilnih ur.
V šolskem letu 2018/19 je bilo na OŠ borcev za severno mejo zbranih skoraj 50 ton odpadnega
papirja.
Koordinatorica je bila Maja Prodanovič.

5.12 Večjezičnost na naši šoli

Cilji večjezičnosti so spodbujanje učenja tujih jezikov in jezikovna raznolikost. V okviru tega
smo 26. 9. 2018 na šoli obeležili Evropski dan jezikov z radijsko oddajo. Prav tako smo se pri
urah tujega jezika pogovarjali in razmišljali o jezikih, ki jih govorijo učenci naše šole ter
vključevali večjezičnost v učno snov tekom leta. O državah, vključenih v projekt Erasmus+, so
učenci izdelali in izobesili plakate.
Mentorice so bile Neva Pilih, Metka Kozar, Mateja Barbarič, Darinka Jež, Maruška Vekjet.
5.13 8. festival folklornih skupin
8. festival folklornih skupin je potekal 19.3. 2019 v Limbušu. Pod mentorstvom Marije Leben
in Katje Viltužnik učenci ljudskemu plesu dodajo posebno mesto - za njih je to kultura,
ohranjanje tradicije, družabnost, zabava in sproščanje. Letos so se predstavili z odrsko
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postavitvijo Dekle je po vodo šlo. V nastopu so združili pesem in dva plesa. Na harmoniki jih
je spremljal g. Ivan Fleisinger.

5.14 Borci po poteh Rudolfa Maistra

Od petka, 14. 9. 2018, do sobote, 15. 9. 2018, je bilo 35 učencev in 4 učitelji na pohodu po
Kozjaku. Pohod so učitelji in učenci v petek začeli pri šoli in pot nadaljevali ob reki Dravi do
Kamnice in naprej preko Tojzlovega vrha, Žavcarjevega vrha do CŠOD Škorpijon, kamor so
prispeli približno ob 17. uri in se namestili v sobe. Ob 19.00 je sledila večerja in nato druženje
in počitek.
Naslednje jutro so pot nadaljevali proti Svetemu Duhu na Ostrem vrhu, nato pa skozi Šturmov
jarek do glavne ceste Dravograd – Maribor. Tam je čakal avtobus in jih odpeljal nazaj do šole.
Cilji pohoda so bili spoznavanje Kozjaka, živali in rastlin na različnih nadmorskih višinah,
spoznavanje in krepitev medsebojnih odnosov med učenci, opazovanje narave, pridobivanje
kondicije in preizkušanje svojih telesne sposobnosti.
Učitelji spremljevalci so bili Alenka Repnik, Barbara Škrbić in Metka Kozar, vodja je bil
Boštjan Kamenšek.

5.15 Astronomski večer
V petek, 19. 4. 2019, je šola gostila predavatelja g. Luko Sternada.
Za učenke in učence 7., 8. in 9. razredov je bil organiziran astronomsko–opazovalni večer
nočnega neba s teleskopi. G. Sternad je 14. prijavljenim učencem in učenkam nazorno in
natančno prikazal delovanje teleskopa in opazovanje nebesnih teles.
Najprej je potekalo predavanje o sončnem sistemu in ozvezdju, nato je sledila delavnica, ki je
vključevala še praktični prikaz s teleskopom in nočno opazovanje neba.
Organizacija je bila zahtevna, saj je bila za izvedbo opazovalnega večera potrebna jasna noč, ki
pa se je razširila na prav posebno doživetje.
Koordinatorica dejavnosti na šoli je bila Bojana Robič.

58

5.16 Množični tek
19. septembra 2018 se je 106 učencev naše šole, in sicer od prvega do tretjega razreda pridružilo
množičnemu teku, ki ga je organizirala Atletska zveza Slovenije. Teklo je več kot 22 000 otrok,
iz več kot 250 šol iz cele Slovenije. Letos so sledili motu: Začni mlad, tekmuj pošteno. Z akcijo
želijo spodbuditi otroke k atletskim korakom in ozaveščanju sodelujočih o pomenu zdravega
načina življenja. Tekli so na šolskem igrišču in uspešno pretekli 200 m.
Mentorica je bila Petra Hernah.

5.17 Tek podnebne solidarnosti
V projekt, ki ga razpisuje Karitas Slovenije, so bili vključeni učenci šestih razredov. Pri urah
geografije so spoznavali okoljsko problematiko, globalno segrevanje, onesnaževanje vode in
zraka … Spoznavali so probleme Afrike. Ogledali so si DVD z naslovom »Živi preprosto in
solidarno - v smeri podnebne pravičnosti.«
Po spoznavanju problematike in iskanju rešitev so pri urah športne vzgoje pod vodstvom
učiteljice Nine Kolenc zbirali kilometre za otroke v Afriki. Skupaj so pretekli 111,5 km.
Mentorica je bila Maja Pečnik.
5.18 Srečanje z novinci in njihovimi starši

Učiteljice prvega, drugega razreda in podaljšanega bivanja so izpeljale dve delavnici za bodoče
prvošolce. Namen je bil, da se učiteljice spoznajo z otroki in s starši ter da le-ti spoznajo
nekatere šolske prostore in življenje na šoli. Prvo delavnico so izvedle v mesecu decembru, na
kateri so brali pravljico in nato izdelovali Snežnega medvedka. Druga delavnica pa je potekala
v šolski telovadnici, kjer so otroci na postajah izvajali različne spretnostne igre. V mesecu juniju
je potekalo srečanje samo s starši. Na tem srečanju so starši dobili sezname šolskih potrebščin,
potrdila o vpisu, učiteljice pa so jih seznanile z načinom poučevanja v 1. razredu ter delom v
JV in OPB.
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5.19 Športni Borči
V šolskem letu 2018/2019 so naše učenke in učenci tekmovali na mnogih šolskih športnih
tekmovanjih in pridno zbirali točke za naj športnika/-ico. Tako so bile 14. junija 2019 podeljene
nagrade športni Borči 24 učencem in učenkam od 6. do 9. r.
Naj športni posamični rezultat je bil dosežen v tekmovanju v plavanju, in sicer 1. mesto na
področnem prvenstvu.
Naj športni ekipni rezultat je dosegla ekipa ml. deklic v nogometu, in sicer 2. mesto na
občinskem prvenstvu in 3. mesto na področnem prvenstvu.
Nagrado »Ti to zmoreš« so prejeli posamični učenci predmetne stopnje.
Učenci so bili nagrajeni tudi v naslednjih kategorijah: naj perspektivna športnica šole, naj
športni oddelek šole (8. b), naj poseben dosežek na področju športa (udeleženci pohoda čez
Kozjak - 38km v dveh dneh).
Napisal:
Boštjan Kamenšek, učitelj ŠPO.

5.20 Športno-vzgojni karton
Meritve za športno-vzgojni karton, danes poimenovane slo-fit testi, so testi na otrokovem
gibalnem oz. motoričnem področju. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno nacionalno preverjanje
gibalnih oz. motoričnih spretnosti otrok.
Z enajstimi različnimi testi pridobivamo informacije o telesno-gibalnih sposobnostih oz.
spretnostih otrok in mladine v Sloveniji. Na naši šoli opravljamo te meritve v sklopu športnega
dne. Zbrane podatke nato pošljemo na Fakulteto za šport, Univerzo v Ljubljano, kjer se podatki
vsakoletno analizirajo. Koordinatorica projekta je bila mag. Nina Kolenc.
5.21 Delo v ocenjevalni komisiji
Mag. Nina Kolenc, prof šp. vzg., je članica ocenjevalne komisije za ocenjevanje nalog »Mladi
za napredek Maribora« za področje športa.
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6. PREDSTAVITEV PRIREDITEV

6.1 Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
Tik pred novoletnimi prazniki smo v šoli izvedli prireditev ob državnem prazniku - dnevu
samostojnosti in enotnosti. Prireditev je bila namenjena ozaveščanju pomena praznika, krepitvi
narodne zavesti, domoljubja in ljubezni do slovenske besede. Predstavili so se učenci zadnjega
VIO, in sicer z deklamacijami, s pevskimi točkami, pianističnim nastopom, z lastnimi
razmišljanji, prireditev pa je spremljal in zaokrožil Mladinski pevski zbor. Prireditev je bila
namenjena vsem učencem šole.
Mentorica kulturnega programa je bila Alenka Fingušt.

6.2 Prireditev ob dnevu Rudolfa Maistra
Osrednjo slovesnost ob 100-letnici bojev za severno mejo in v spomin Rudolfu Maistru smo
izvedli 19. novembra z bogatim kulturnim programom, katerega mentorica je bila Klara Napast.
Pod njenim vodstvom so učenci pripravili tudi zvočno podlago o pomenu Maistra, s katero je
bila obogatena osrednja državna Maistrova proslava.

6.3 Prireditev ob Prešernovem dnevu
Prireditev ob kulturnem prazniku je potekala 7. 2. 2019. Posvečena je bila obuditvi spomina na
Franceta Prešerna in njegov doprinos h kulturni dediščini. Ob tej priložnosti je šola podelila
Prešernovo listino trem učencem, ki so zaradi svoje vedoželjnosti in predanosti delu ter tudi
zaradi njihovega sodelovanja na kulturnih dogodkih zgled celotni šoli. Prireditev je pripravila
Mateja Barbarič.
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6.4 Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu
14. marca 2019 so učenci od 1. do 5. razreda nastopili na prireditvi ob dnevu žena in
materinskem dnevu pred polno šolsko avlo gledalcev. Učenci so se predstavili z zelo različnimi
točkami: petjem, plesom, deklamacijami, zaupali pa so nam tudi misli o svojih mamah, babicah,
sestrah. Ob koncu prireditve so zbrane razveselili s skupno pesmijo “Jaz pa grem na zeleno
travco”. Prireditev sta povezovala učenca 4. razreda.
Koordinatorici prireditve sta bili Mateja Draškovič in Svetlana Nikolić.

6.5 Prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu za starostnike
Učenci OŠ borcev za severno mejo so 25. 3. 2019 ob materinskem dnevu izvedli že
tradicionalno kulturno prireditev za starejše občane v Sončnem domu. Nastopilo je 18 učencev
od 5. do 9. razreda s pevskimi nastopi, z literarnimi prispevki in instrumentalnimi skladbami.
Prireditev od dnevu žena v Domu Danice Vogrinec ni bila izvedena zaradi številnih okužb med
varovanci doma. Mentorici prireditve sta bili Mojca Birsa in Maja Prodanovič.

6.6 Zaključna prireditev za razredno stopnjo
V torek, 18. 6. 2019, ko so učenci že nestrpno čakali poletne počitnice, je na šoli potekala
zaključna prireditev za razredno stopnjo, na kateri smo s ponosom izpostavili nekatere uspehe
učencev. Da so mladi pravi navdih življenju, dokazujejo mnoga znanja in talenti. Ob
podeljevanju priznanj so učenci od prvega do petega razreda pod vodstvom učiteljic ter
mentoric prireditve Mojce Birsa, Katje Viltužnik in Klare Napast pripravili zabavno obarvan
kulturni program. Posamezni razredi so se predstavili s petjem in plesom. Prisotne je nagovorila
tudi gospa ravnateljica. Ob zaključku so se vsi učenci poslovili s skupno razigrano pesmijo
»Bratovščina sinjega galeba« pod vodstvom Mateje Käfer.
Prireditev sta vodila učenca petih razredov s skupino recitatorjev iz posameznih razredov od 1.
do 5. razreda.
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6.7 Zaključna prireditev za predmetno stopnjo

V torek, 11. junija 2019, je v večnamenskem prostoru šole potekala zaključna prireditev za
učence predmetne stopnje, na kateri smo predstavili projekte in dosežke letošnjega šolskega
leta. Učencem, ki so na različnih tekmovanjih dosegli srebrna in zlata priznanja, smo le-ta
podelili, predstavili smo tudi učence, ki so osvojili bronasta priznanja in druge dosežke. Pester
kulturni program so obogatili glasbeni talenti naše šole.
Prireditev so povezovali štirje učenci 6. razreda. Med glasbenimi točkami so se predstavili
Drumborci z afriškimi ritmi, učenec na klavirju, mladinski pevski zbor je zapel pesem iz
gledališke predstave Maček Muri, poslušali smo pesem To mi je všeč, ki jo je zapela učenka 7.
r. ob spremljavi gimnastičarke. Učenci izbirnega predmeta ansambelska igra so se predstavili
kot ulični bojevniki, nastopile so tudi hip hop plesalke, kot zadnji pa so bili na vrsti še
Rockborci.
Na zaključni prireditvi je ravnateljica podelila priznanja s tekmovanj in knjižne nagrade za
posebne dosežke, in sicer naj kulturnikoma šole, naj učencem oddelkov, naj oddelku šole, naj
športnikoma šole in naj učenkama generacije.
Prireditev sta pripravili Barbara Škrbić in Tjaša Lajmsner Paklec.

6.8 Valeta
Devetošolci so se od šole in učiteljev poslovili s kulturnim programom na valeti. Svoj pogled
na osnovnošolska leta so strnili pod naslovom Svet na kanalu borcev.
Mentorica programa je bila Klara Napast.

6.9 Prireditev ob dnevu državnosti
Prireditev ob dnevu državnosti je potekala 24. 6. 2019. Počastila je spomin na prelomne
trenutke, ki so našo državo pripeljali k samostojnosti. Drugi del prireditve je bil namenjen že
težko pričakovanim počitnicam. Prireditev je pripravila Mateja Barbarič.
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6.10 Prireditev Veseli december - praznujmo skupaj
V petek, 21. 12. 2018, je učence od 1. do 5. razreda obiskal dedek Mraz. V praznično okrašeni
telovadnici so se učenci dedku predstavili s kulturnim programom.Tudi dedek Mraz je ob koncu
prireditve učencem pripravil sladko presenečenje.
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7. PREDSTAVITEV RAZSTAV

7.1 Stalne razstave

Na šoli so postavljene stalne razstave:
- vitrina, posvečena Rudolfu Maistru,
- razstava ob 140-letnici rojstva R. Maistra; 10 okvirjenih otroških plakatov,
- galerija s 55 likovnimi deli znanih umetnikov.

7.2 Tematske razstave

- Razstava ob 100-letnici bojev za severno mejo - Iz šolske kronike,
- Razstava Naj bo praznično veselo….,
- Uniforme držav članic projekta Erasmus+.
Pripravljajo jih učenci zgodovinskega krožka in posamezni učitelji glede na tematiko.
Priprave razstav je vodila Breda Gaber Pavlović.

- V novembru smo sodelovali na Maistrovi likovni koloniji (9 učenk) in razstavljali v
Europarku in Kadetnici v Mariboru.
- Ob 100-letnici smo pripravili razstavo ročno tiskanih znamk na temo Rudolf Maister.
- V avli šole smo razstavili vitraže, ki so nastali pri izbirnem predmetu likovno snovanje.
- V tem šolskem letu smo postavili tudi dve pregledni likovni razstavi učencev od 1. do 9.
razreda.
Mentorica je bila Rozika Puvar.
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7.3 Razstava Olimpijske igre 2018
V tednu otvoritve 23. zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu, Južna Koreja (9. – 25. 2. 2018),
smo pripravili razstavo, poimenovano “Olimpijske igre”. Razstava, ki smo jo pripravili z učenci
naše šole, je govorila o olimpijskih igrah, zgodovini olimpijskih iger, simbolih le-teh,
slovenskih športnih barvah in ostalih zanimivostih …
Na razstavi smo na ogled postavili tudi priznanja naše šole na področju športa, prejeta na
dogodku Olimpijskega komiteja Slovenije “Slovenska bakla”, ki je potekal 24. 1. 2018 v
Mariboru. Na dogodku smo prejeli nagrade za: najštevilčnejšo udeležbo na dogodku
“Slovenska bakla”; 2. mesto za najboljšo fotografijo v fotografskem natečaju “Olimpijska
bakla”; 3. najboljše šolsko športno društvo v Mariboru.
Vse nagrade, ki so bile razstavljene v šolski avli, je naša šola prejela na podelitvi na trgu Leona
Štuklja, kjer je olimpijska bakla prišla v Maribor.
Mentorica razstave je bila mag. Nina Kolenc.
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8. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

8.1 Kadrovski pogoji
Delovno mesto
Ravnateljica
Pomočnica ravnateljice

Učitelj v I., II. vzgojnoizobraževalnem obdobju

Delavci
Lučka Lazarev Šerbec (svetnica)
Jelka Golob (svetovalka)
Katja Viltužnik (svetovalka)

Danica Kladošek (svetovalka)

Alenka Belcl (svetovalka)

Anja Pušnik (mentor)

Mojca Birsa (svetovalka)

Marija Leben (svetovalka)

Aleksandra Boršič (mentorica)

Svetlana Nikolić (svetovalka)

Romana Bračič (svetovalka)

Maja Prodanović (svetovalka)

Natalija Čerček (svetnica)

Višnja Jančec (svetovalka)

Mateja Draškovič (svetovalka)

Petra Hernah (svetovalka)

Janja Hleb/Jasna Horvat

Učitelj v III. vzgojnoizobraževalnem obdobju

Zaposleni v projektih
Spremljevalci: gibalno
oviranega otroka,
dolgotrajno bolnega otroka

Irena Tarkuš Trikič
(svetovalka)

Boštjan Kamenšek (svetovalec)

Mateja Barbarič (svetovalka)

mag.Nina Kolenc (svetovalka)

Bojana Robič

Metka Kozar (svetovalka)

Alenka Fingušt (svetovalka)

Mateja Käfer (svetnica)

Breda Gaber Pavlović
(svetovalka)

Klara Napast (svetovalka)

Jelka Golob (svetovalka)

Rozika Puvar (svetnica)-50%

Darinka Jež (mentorica)

Maja Pečnik (svetovalka)

Nevenka Pilih (svetovalka)

Alenka Repnik (svetovalka)

Maruška Vekjet (mentorica)

Vladimir Širec (svetovalec)

Mihael Kraner - Gibanje

Jasna Horvat – - projekt SKUM
Denis Kokol - Gibanje

Tina Erjavičnik, Sanja Fridau/Mojca Ritlop, Dejan Pahole
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Specialna pedagoginja
Socialna pedagoginja
Pedagoginja
Psihologinji

Knjižničarki

Računalničar
Računovodkinja
Tajnica
Romski pomočnik
Hišnik - kurjač

Kuhar/kuharica

Natalija Augustinovič (svetnica)
mag. Barbara Škrbić (svetovalka)
Sanja Fridau/Mojca Ritlop
Branka Ribič Hederih (svetnica)
Tjaša Lajmsner Paklec
Barbara Škrbić (svetovalka)
Klara Napast (svetovalka)
Alenka Repnik (svetovalka)
Sergej Pukšič -50%
Jelka Krašovec
Silvija Borko/ Ivana Lugonjić
Valbone Haliti (zaposlena preko CŠOD -50% na naši šoli in 50%na OŠ Slava Klavora)
Boris Šiker
Marjetka Bjelčević

Milan Potočnik-50 %

Ljubica Bukovec

Antonija Rižnar S./ Silva Ornik

Dušanka Kolarič

Karmen Ornik -50 %

Gorazd Zagoranski- MIZŠ

Senada Dulić

Marko Arnuš
Organizator šolske
prehrane

Čistilka

JD

Dragica Jurkušek
Marija Kavčič

Hanka Mulaj– 75 %

Helena Jenuš

Mira Tomič

Milica Zečevič -50%

Ljubica Kolar

Mojca Ilič

JD - Informator

Bojan Žlahtič

JD - Urejevalec okolja

Branko Vogrin

Med delavce šole je všteta tudi delavka, ki je še na porodniškem dopustu. Na šoli imamo
zaposlenega informatorja in urejevalca okolja preko javnih del.
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8.2 Uresničevanje predmetnika in učnih načrtov
Šolski koledar je bil v celoti realiziran. Realizacijo pouka smo spremljali po ocenjevalnih
obdobjih. Opravljenih je bilo 189 delovnih dni (1. r. – 8. r.) in 183 delovnih dni v 9. razredu.

Realizacija obveznega programa oziroma pouka pri vseh predmetih v šolskem letu 2018/19 je
bila 100,45%

Realizacija razširjenega programa (dodatni in dopolnilni pouk) v šolskem letu 2018/19 je bila
100,49%.

Odstotek učencev, ki so v šolskem let u2018/19 izpolnili pogoje za napredovanje v višji razred,
je 99,71%.
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8.3 Učni uspeh

Povprečne ocene posameznih razredov
Razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred Skupaj
4,60
4,40
4,40
4,40
4,10
4,20
4,00
4,30
Povprečje

8.4 Statistični podatki
Realizacija pouka po razredih
Predmet

Realizacija pouka v %

Slovenščina (SLJ)

1.
razred
97,84%

2.
razred
99,39%

Matematika (MAT)

98,94%

Angleščina (TJA)

95,71%

100,00
%
97,12%

Likovna umetnost (LUM)

100,00
%
97,12%

100,00
%
98,55%

Glasbena umetnost
(GUM)
Družba (DRU)

3.
razred
100,00
%
100,00
%
97,12%

4.
razred
100,00
%
100,00
%
97,12%

5.
razred
100,57
%
98,08%

6.
razred
99,64%

7.
razred
96,79%

100,00
%
101,41
%

98,21%

99,05%

107,14
%
93,33%

101,45
%
99,02%

102,86
%
97,14%

105,71
%
98,57%

100,00
%

99,05%

Geografija (GEO)

Domovinska in
državljanska kultura in
etika (DKE)
Spoznavanje okolja
(SPO)
Fizika (FIZ)

96,67%

99,50%

9.
razred
104,17
%
99,24%

97,14%

100,95
%
98,57%

98,57%

98,57%

104,69
%
103,13
%
103,13
%

98,21%

98,57%

99,05%

99,29%

99,29%

97,14%

97,14%

98,57%
98,57%

Biologija (BIO)

99,05%

Naravoslovje (NAR)

98,57%
100,00
%

100,50
%

100,95
%

99,52%

Razredna ura (RU)
Skupna realizacija:

98,11%

99,36%

99,58%

99,96%
99,94%
98,15%
100,98
%
99,12%

101,29
%
100,78
%
97,14%

98,40%

Kemija (KEM)

Šport (ŠPO)

104,69
%
103,13
%

99,02%

Naravoslovje in tehnika
(NIT)
Tehnika in tehnologija
(TIT)
Gospodinjstvo (GOS)

Skupaj

99,52%
102,86
%
101,43
%

Zgodovina (ZGO)

8.
razred
101,22
%
97,86%

103,91
%
103,91
%
104,69
%

100,95
%

97,14%

101,24
%
101,24
%
101,87
%
99,76%
98,57%

98,10%

105,71
%
99,52%

100,00
%
112,38
%
98,10%

105,02
%
100,08
%

115,00
%
101,41
%

116,67
%
102,87
%

101,43
%

101,43
%

100,71
%
113,33
%
100,03
%

98,57%
111,67
%
100,04
%

104,69
%
108,33
%
103,97
%

100,95
%
109,05
%
100,07
%
111,67
%
101,04
%
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Realizacija po predmetih
Realizacija pouka v %

Predmet
7. razred

Ansambelska igra
Izbrani šport
Nemščina 1
Retorika
Odkrivajmo preteklost mojega kraja
Sodobna priprava hrane
Elektrotehnika
Likovno snovanje
Multimedija
Nemščina 2
Poskusi v kemiji
Šport za zdravje
Kemija v življenju
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Nemščina 3
Skupna realizacija:

8. razred

97,14%
98,57%
98,57%

9. razred

Skupaj

146,88%

122,01%
98,57%
98,57%

103,13%
98,57%

98,57%

98,57%
105,71%

99,71%

103,13%
98,57%

132,86%
101,43%
97,14%
97,14%
128,57%

109,29%

100,00%
100,00%

100,00%
112,86%
101,43%
97,14%
97,14%
128,57%

100,00%
107,81%
103,13%
100,00%
107,62%

100,00%
107,81%
103,13%
100,00%
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8.5 Dopolnilni pouk
Dopolnilni pouk obiskujejo učenci, ki potrebujejo dodatno razlago za razumevanje učne snovi.
Dopolnilni pouk občasno obiskujejo tudi učenci, ki jim samo določena snov povzroča težave.
Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Večina učencev je
obiskovala dopolnilni pouk pri dveh predmetih.

8.6 Dodatni pouk
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki za določene predmete kažejo posebna nagnjenja in
sposobnosti in pri posameznih predmetih presegajo z učnim načrtom določene standarde
znanja. Z razširjenimi vsebinami in različnimi metodami dela se tem učencem omogoča
doseganje višjih učnih ciljev.

8.7 Pouk v manjših učnih skupinah
V 4. in 5. razredu smo izvajali fleksibilno diferenciacijo pri matematiki, v 7. razredu pa pri
slovenščini, angleščini in matematiki.
Zunanjo diferenciacijo v 9. razredu smo izvajali kot pouk v manjših učnih skupinah.

8.8 Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so del obveznega programa osnovne šole in jih učenec izbere ob koncu
prejšnjega šolskega leta.
Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov (IP) iz družboslovno-humanističnega
in naravoslovno-tehničnega sklopa.
Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem
soglašajo starši (ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve ali tri ure izbirnih predmetov;
torej, če izbere nemščino, je to dvourni predmet in zadošča, lahko pa s soglasjem staršev izbere
še en enourni predmet).
Učenec izbira po svojih interesih v dogovoru s starši ne glede na sklop.
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Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen
obiskovanja izbirnih predmetov (v celoti ali pa samo eno uro).
Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šol. leto osnovni šoli posredujejo
pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi navedejo, ali želijo
oprostitev v celoti ali le eno uro. Ravnatelj odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za
učence, ki se vpisujejo naknadno v avgustu, se vloga odda najkasneje do 31. avgusta.
V šolskem letu 2018/2019 smo izvajali naslednje izbirne predmete:

Predmet

Št.
učencev
12

Št. skupin

Št ur tedensko

1

1

Elektrotehnika /i/

8

1

1

Izbrani šport /i/

25

1

2

Kemija v življenju /i/

7

1

1

Likovno snovanje 1 /i/

10

1

1

Likovno snovanje 3 /i/

14

1

1

Multimedia /i/

14

1

1

Nemščina I /i/

9

1

2

Nemščina II /i/

11

1

2

Nemščina III /i/

8

1

2

Odkrivajmo
preteklost
mojega kraja /i/
Poskusi v kemiji /i/

5

1

1

18

1

1

Računalniška omrežja /i/

22

1

2

Retorika /i/

8

1

1

Sodobna priprava hrane
/i/
Šport za sprostitev /i/

21

1

2

23

1

2

Šport za zdravje /i/

21

1

2

Skupaj

236

17

25

Ansambelska igra /i/

Soglasje ministrstva za skupine, ki presegajo normativni izračun števila
skupin
Število otrok z oprostitvijo od izbirnih predmetov zaradi glasbene šole

1
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI IN NJIHOVI UČITELJI
Šport (ŠPO-nip) - 4. razred

Nina Kolenc

Šport (ŠPO-nip) - 5. razred

Nina Kolenc

Šport (ŠPO-nip) - 6. razred

Nina Kolenc

Angleščina (ANG-nip) -1.razred

Maruška Vekjet

Tehnika

Tina Erjavičnik

Realizacija pouka v %
Oddelek

Realizacija (%)
Obvezni program

Dnevi dejavnosti

Razširjeni program

Skupaj

1.A

98,14

100,00

100,00

98,36

1.B

98,71

100,00

100,00

98,86

2.A

99,50

100,00

97,14

99,50

2.B

99,75

100,00

100,00

99,78

3.A

99,76

100,00

100,00

99,79

3.B

99,76

100,00

100,00

99,79

4.A

99,70

100,00

108,57

99,89

4.B

99,82

100,00

102,86

99,89

5.A

99,84

100,00

100,00

99,85

5.B

100,16

100,00

100,00

100,15

6.A

102,39

100,00

100,33

102,07

6.B

100,43

100,00

99,51

100,34

7.A

99,23

100,00

100,00

99,31

7.B

99,12

100,00

100,00

99,21

8.A

99,89

100,00

98,86

99,82

8.B

99,51

100,00

98,86

99,49

9.A

103,65

100,00

101,25

103,18

9.B

103,41

100,00

102,50

103,08
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Skupinski vnos IP

105,46

0,00

0,00

105,46

Skupinski vnos NIP

0,00

0,00

102,20

102,20

Skupinski vnos ID

0,00

0,00

100,00

100,00

100,45

100,00

100,49

100,43

Skupaj

Skupna realizacija izbirnih predmetov
Neobvezni izbirni predmeti

Predmet

Realizacija pouka v %

Šport - neobvezni izbirni
predmet
Tehnika - neobvezni izbirni
predmet
Skupna realizacija:

4.
razred
100,00
%

5.
razred
100,00
%

100,00
%

112,86
%

100,00
%

106,43
%

6.
razred
100,00
%

7.
razred

8.
razred

9.
razred

Skupaj
100,00
%
106,43
%

100,00
%

Obvezni izbirni predmeti

Realizacija pouka v %

Predmet
7. razred

Ansambelska igra
Izbrani šport
Nemščina 1
Retorika
Odkrivajmo preteklost mojega
kraja
Sodobna priprava hrane
Elektrotehnika

8. razred

97,14%
98,57%
98,57%

9. razred

Skupaj

146,88
%

122,01
%
98,57%
98,57%

103,13
%

103,13
%
98,57%

98,57%
98,57%

98,57%

100,00
%

100,00
%
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Likovno snovanje

105,71
%

Multimedija
Nemščina 2
Poskusi v kemiji
Šport za zdravje

132,86
%
101,43
%
97,14%
97,14%
128,57
%

Kemija v življenju
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Nemščina 3
Skupna realizacija:

99,71%

109,29
%

100,00
%

112,86
%
101,43
%
97,14%
97,14%
128,57
%

100,00
%
107,81
%
103,13
%
100,00
%
107,62
%

100,00
%
107,81
%
103,13
%
100,00
%

8.9 Interesne dejavnosti
Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih
določi z letnim delovnim načrtom.
Učenci se za obiskovanje interesnih dejavnosti odločajo prostovoljno, v skladu s svojimi
interesi in sposobnostmi, pričakujemo pa, da učenci izbrano interesno dejavnost obiskujejo
redno in dosledno, ves čas izvajanja dejavnosti.
interesna dejavnost-RAP-12 ur
sistemizirano

planirano

vpisano

realizacija
%

Jutranji tek,sprehod-Kokol

35

37

105,71%

Miselne igre-Kokol

35

38

108,57%

Šport za zdravje in prehrana-Kokol

35

36

102,86%

Športne igre-Kokol

35

36

102,86%

Šport 1r_Kraner

35

39

111,43%

Šport 2r-Kraner

35

35

100,00%

Šport 3.a-Kraner

35

39

111,43%
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Šport 3.b-Kraner

35

38

108,57%

Šport 4r-Kraner

35

33

94,29%

Šport 5r-Kraner

35

37

105,71%

Šport6r-Kolenc

35

34,8

99,43%

Šport 8r-Kolenc

17

17,8

104,71%

Šport 9r-Kolenc

17

18,8

110,59%

419

439,4

104,87%
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REALIZACIJA NEPLAČLJIVIH INTERESNIH DEJAVNOSTI – Ildn učiteljev (III. Steber)
IME

PLAN
ILDN

Augustinovič
Barbarič

PO

Dejavnost

skupaj

15

Razvoj
potenciala
učencev 15

15

15

Nemška bz 5

23

Bral. Zn 8, parlament
10
Birsa

5

vabila

5

Boršič

5

Naša mala knjižnica5

5

Bračič

15

Likovno ustvarjanje-15

15

Čerček

10

Matematični krožek 10

10

Draškovič

20

Ustvarjalni k. 10

20

Individualna
tujki 10
Erjavičnik

25

Frangeš

25

!

pomoč

Prva pomoč 20

20

mediacija
Fingušt

0

Za šol l. 17/18 dop p. 34

34

Gaber

20

Zgodovinski krožek 30

20*10

Hernah

10

Mediacija10

10

Jančec

25

Vesela šola 17

27

Varnostna
10
Jež

5

Käfer

30

Kamenšek

15

Kladošek

15

!

olimpiada

5 Ang brz n.

5

Dramski k. 10

15+5

Logika 10
Kokol

0

Kolenc

0

Kozar

20

Kraner

0

Lajmsner

20

Ang in nem br značka 5

5

Mediacija 20

46

!

ISP 26
Leben

20

Folklora 20+4, PZ 7

20+11
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Napast

10

Nikolić

0

Pečnik

15

Bralna značka 15

10+5

Zlata kuhalnica 41

49

Ekokviz 8
Pilih

15

Ang bz13

13

Prodanovič

0

Pušnik

0

Puvar

15

Lik. Krožek 15

15

Pukšič

0

Repnik

15

Mediacija 15

15

Robič

20

Vivaristika
–čiščenje
akvarijev 20

20

Širec

20

Fiz kr 9.r10

20 +20

Fiz kr 8.r10
Modelarstvo 20
Škrbič

15

Vekjet

15

Ang in nem bral. Značka
15

15

Viltužnik

10

Folklora 10

10

Tarkuš

15

Vrtiček15

15l

Interesne dejavnosti se lahko med šolskim letom zaradi objektivnih razlogov dopolnjujejo in
spreminjajo.

80

8.10 Dnevi dejavnosti

Planirani dnevi dejavnosti v šolskem letu 2018/2019 so bili realizirani kot prikazuje diagram:

8.11 Nadstandardne in tečajne oblike

Z devetletnim programom pouk jezikov in računalništva izvajamo kot nadstandard. Izvajanje
dejavnosti financira MOM.
Računalništvo kot nadstandard je obiskovalo 127 učencev (4.-6. razred).
Nadstandardni pouk nemščine je obiskoval 115 učenec (3.-6. razred).

8.12 Ekskurzije v okviru pouka

Realizirali smo sledeče strokovne ekskurzije:
RAZRE
D
1.
2.

VSEBINA

TERMIN

Slovenska Bistrica – Pastirčkov dan

četrtek, 23. maj 2019

Podčetrtek, Olimje

četrtek, 23. maj 2019
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3.

Rogatec, Rogaška Slatina

četrtek, 23. maj 2019

4.

Prekmurje

četrtek, 23. maj 2019

5.

Ljubljana, Kamnik

četrtek, 23. maj 2019

6.

Koroška in Velenjski rudnik

četrtek, 23. maj 2019

7.

Postojnska jama, Predjamski grad

petek, 24. maj 2019

8.

Bled, Bohinj

četrtek, 23. maj 2019

9.

Čepa in knežji kamen

četrtek, 23. maj 2019

8.13 Šola v naravi

2. razred
Takoj po zimskih počitnicah, od 25. 2. do 27. 2. 2019, se je 34 učencev (od 35) 2. razreda
odpravilo v tridnevno šolo v naravi v CŠOD dom Škorpijon na SV. Duh na Ostrem vrhu. Tema
šole v naravi je bila KMETIJA. Tam smo izvedli en športni in en naravoslovni dan.
Cilji ŠVN so bili predvsem veliko gibanja in vadbe na svežem zraku, v gozdu, opazovanje in
spoznavanje narave pozimi, spoznavanje domačih živali, navajanje na pravilen odnos do živali,
predvsem pa pristen stik z živalmi. Učenci so tudi jahali konje, jih hranili in čistili. Otroci so v
vseh dejavnostih zelo uživali, spoznavali in družili so se na drugačen način kot sicer.
Vodja šole v naravi je bila Mateja Draškovič, spremljevalci so bili Svetlana Nikolić, Petra
Hernah in Dejan Pahole - spremljevalec učencu s sladkorno boleznijo.
4. razred
V tednu od 25. 3. 2019 do 28. 3. 2019 so bili četrtošolci v Spuhlji pri Ptuju, kjer so imeli
organizirano šolo v naravi. Bivali so v CŠOD Štrk.
Z avtobusom so se najprej odpeljali v Gorišnico, kjer so si ogledali Dominkovo domačijo in
spoznali življenje na vasi v preteklosti. Nato so se odpeljali v dom Štrk. Razdeljeni v skupine
so spoznavali okolico doma, se seznanili s poljsko učno potjo ter varstvom okolja, se preizkušali
v lokostrelstvu, orientacijskem teku in plezanju, se udeležili večernega pohoda, sodelovali v
kurentovi delavnici, športnih igrah ter spoznali Kamišibaj gledališče. Zadnji večer so se
predstavili z različnimi točkami (ples, petje, bobnanje…) ter uživali v disku. V Termah Ptuj so
imeli preverjanje plavanja. Približno 9 učencev od 44 je neplavalcev. Pred odhodom v Maribor
so si na Ptuju ogledali ptujski grad.
Vse načrtovane vsebine so bile izvedene po programu.
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V program je bilo vključenih 46 učencev in 4 učitelji spremljevalci (Višnja Jančec – vodja,
Denis Kokol, Nina Kolenc in Mihael Kraner). En učenec iz 4. a in dva učenca iz 4. b se šole v
naravi niso udeležili.

5. razred
V šolskem letu 2018/2019 je bila načrtovana zimska šola v naravi za učenke in učence 5.
razreda. Po predhodnem načrtovanju in sestankih s starši, kjer so bili predstavljeni cilji in način
izvedbe šole v naravi, se je šole v naravi udeležilo 36 učenk in učencev obeh oddelkov 5.
razreda, od tega 17 dečkov in 19 deklic. Šole v naravi se ni udeležilo sedem učencev 5. razreda
OŠ borcev za severno mejo. Šolo v naravi je v torek, 5. 3. 2019, zapustila ena učenka zaradi
poškodbe. Po njenem odhodu je bilo prisotnih še 35 učencev.
Za udeležence šole v naravi je skrbelo pet spremljevalcev: Boštjan Kamenšek (vodja šole v
naravi), Danica Kladošek, Alenka Repnik, Petra Hernah in Alenka Frangeš.
Bivalo se je v apartmajih Ribnica v Ribnici na Pohorju.
Glavni cilj šole v naravi je bil učenje smučanja. V ta namen je na šoli nekaj opreme za alpsko
smučanje (smuči, palice, čelade), tako da lahko opremimo tiste učenke in učence, ki si opreme
ne morejo privoščiti. Vsi spremljevalci, ki so bili prisotni v šoli v naravi, so aktivno poučevali
smučanje, saj imajo ustrezna znanja in so temu primerno izobraženi in usposobljeni. Smučalo
se je na smučišču v Ribnici na Pohorju. Pogoji za učenje smučanja so bili dobri. Smučišče je
bilo primerno. Poskrbljeno je bilo za maksimalno varnost in nemoteno učenje smučanja naših
učenk in učencev.
Cilji šole v naravi so bili:
•

učenke in učenci znajo samostojno in varno uporabljati žičniške naprave na smučišču,

•

učenke in učenci se seznanijo s pravili obnašanja na smučišču (10 FIS pravil),

•

učenke in učenci se seznanijo in znajo uporabljati smučarsko opremo,

•

učenke in učenci brez težav in varno smučajo po smučišču lažje težavnostne stopnje
(modra proga),

•

učenke in učenci se seznanijo s pomembnostjo ukvarjanja z alpskim smučanjem in
športom za zdrav razvoj človeka,

•

učenke in učenci spoznajo alpsko smučanje kot tekmovalni šport z udeležbo na razredni
tekmi,
83

•

učenke in učenci spoznajo značilnosti kraja (Ribnica na Pohorju ), v katerem bivajo.

Vsi cilji so bili doseženi, lahko celo rečemo, da so bili preseženi. Tako učenke in učenci kot
učitelji spremljevalci so bili izredno zadovoljni z opravljenim delom, apartmaji, prehrano in
osebjem v restavraciji in na smučišču. Preživeli so prijeten teden, v katerem so se vsi veliko
naučili in se že veselijo zimske šole v naravi prihodnje leto.
Boštjan Kamenšek, vodja šole v naravi in učitelj ŠPO.
7. razred
Med 20. in 24. 5. 2019 se je 27 učencev iz 7. A in 7. B udeležilo šole v naravi v CŠOD Breženka
v Fiesi.
Program, ki so ga pripravili v CŠOD, je bil izjemno pester in zanimiv.
Učenci so spoznali nordijsko hojo, lokostrelstvo in veslali v kanujih. Udeležili so se tudi
številnih pohodov do Pirana, Portoroža, najdaljši pa je bil čez Strunjan, Beli Križ, Portorož in
nazaj v Fieso. Igrali so lahko tudi nogomet in odbojko.
Zelo zanimive so bile tudi naravoslovne vsebine. Spoznali in prepoznavali so sredozemsko
rastje, morske živali in rastline, merili temperaturo vode, zraka, PH vrednost, zračni tlak …
Učenci so sami očistili in skuhali školjke, ki so jih kasneje tudi pojedli.
S Solinarko so se peljali do Sečoveljskih solin ter tako bolje spoznali slovensko Istro. Zadnji
večer je bil ples.
V petek, 24. 5., je sledila ekskurzija, kjer so si učenci ogledali Predjamski grad, razstavo Expo
in Postojnsko jamo.
Spremljevalke ŠN so bile Metka Kozar, Alenka Repnik in Maruška Vekjet.
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8.14 Šolska prehrana

S 1. 9. 2010 so začela veljati Pravila o šolski prehrani, ki jih je Svet zavoda OŠ borcev za
severno mejo sprejel na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z
dne 31. 5. 2010). Pravila določajo postopke evidentiranja in nadzora nad koriščenjem obrokov,
čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki in načine seznanitve
učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane. Pravilnik je v celoti
objavljen na spletnih straneh šole, kratek povzetek pa sledi v nadaljevanju.
Šolska prehrana obsega malico, zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Pri organizaciji šolske
prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih
Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Šola organizira obvezno
malico za vse učence, kot dodatno ponudbo pa zajtrk, kosilo in popoldansko malico, v okviru
svojih zmožnosti lahko ponudi tudi dietno in druge vrste prehrane.
Nabava živil se izvede preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer se posebno skrb
posveti kvaliteti izbora živil in visoko hranilnih živil. Hrana se pripravlja v šolski kuhinji, pri
čemer se posveča posebna skrb pripravi zdrave prehrane.
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz.
čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovnemu sekretarju. Starši odjavijo prehrano
ustno, po telefonu ali pisno. V primeru odsotnosti poslovnega sekretarja se preklic odda
računovodji.
Če je bila odjava prehrane podana poslovnemu sekretarju/računovodji od 7.00 do 8.15 ure, velja
odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo.
Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo
pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo. Odjavljeni obroki hrane se
obračunajo naslednji mesec.
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8.15 Delo z nadarjenimi učenci

V šolskem letu 2018/2019 je na OŠ borcev za severno mejo 48 nadarjenih otrok, od tega 20
dečkov in 28 deklic. Po razredih so razporejeni, kot prikazuje tabela:
Število nadarjenih učencev po razredih:
5. a

5. b

Število
skupaj:

Skupaj:

dečk
i

deklic
e

dečk
i

deklic
e

dečk
i

deklic
e

2

0

0

0

2

0

6. a

6. b

Skupaj:

dečk
i

deklic
e

dečk
i

deklic
e

dečk
i

deklic
e

3

4

2

2

5

6

7. a

7. b

deklic
e

dečk
i

deklic
e

dečk
i

deklic
e

2

2

4

2

6

4

8. b

10

Skupaj:

dečk
i

deklic
e

dečk
i

deklic
e

dečk
i

deklic
e

3

7

2

3

5

10

9. a

11

Skupaj:

dečk
i

8. a

2

9. b

15

Skupaj:

dečk
i

deklic
e

dečk
i

deklic
e

dečk
i

1

6

1

2

2

deklic
e

10

8
48

Vsi evidentirani učenci so bili tudi identificirani kot nadarjeni učenci.
Aktiv za delo z nadarjenimi učenci sestavljajo: psihologinja in koordinatorica nadarjenih
učencev, Tjaša Lajmsner Paklec, psihologinja, Branka Ribič Hederih, socialna pedagoginja,
Barbara Škrbić, učiteljici matematike, Jelka Golob in Alenka Repnik, učitelj športne vzgoje,
Boštjan Kamenšek, in učiteljica biologije in kemije, Irena Tarkuš Trikič.
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Predstavitev aktivnosti za nadarjene učence:
BRANKA RIBIČ HEDERIH:
Realizacije ur – vsebina:
-

testiranja,

-

srečanja s starši,

-

pogovori z razredniki in ostalimi učitelji,

-

individualni in skupinski pogovori z učenci,

-

soorganizacija in soizvedba popoldanske delavnice,

-

sodelovanje pri vmesni in končni evalvaciji,

-

sodelovanje pri pripravi poročil za učence 9. razredov.

Dodatno delo:
-

sodelovanje z vodjo aktiva in vodstvom šole,

-

posvetovalni pogovori s ŠSD,

-

svetovalno delo s starši,

-

sodelovanje z zunanjimi institucijami,

-

sodelovanje na pedagoški konferenci.

TJAŠA LAJMSNER PAKLEC:
●

oblikovanje raziskovalne naloge in sodelovanje na 36. srečanju Mladi za napredek
Maribora in na ZOTKS;

●

organizacija in izvedba delavnice za razvijanje socialnih spretnosti (interakcijske vaje,
socialne igre) ob tednu otroka;

●

organizacija in izvedba stojnice »Če osrečim tebe, osrečim tudi sebe«;

●

svetovanje pri izbiri poklica in izvedba poklicne orientacije za nadarjene učence;

●

oblikovanje INDEP-ov in individualni razgovori z učenci glede izbora dejavnosti;

●

vodenje strokovnega aktiva za delo z nadarjenimi učenci na šoli;
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●

koordinatorstvo dela z nadarjenimi učenci na šoli (prijava v tabore za nadarjene učence,
potrdila o nadarjenosti …);

●

sodelovanje v projektu »Kakšen Maribor si želim?«;

●

organizacija in vodenje ogleda posameznih srednjih šol za nadarjene devetošolce;

●

soorganizacija in izvedba zaključne prireditve za predmetno stopnjo.

BARBARA ŠKRBIĆ:
●

oblikovanje raziskovalne naloge in sodelovanje na 36. srečanju Mladi za napredek
Maribora;

●

organizacija in izvedba Maistrovega pohoda čez Kozjak;

●

organizacija in izvedba delavnice ob tednu otroka;

●

koordinatorstvo raziskovalne dejavnosti na šoli;

●

organizacija in izvedba zaključne prireditve za predmetno stopnjo.

BOŠTJAN KAMENŠEK:
●

oblikovanje raziskovalne naloge in sodelovanje na 36. srečanju Mladi za napredek
Maribora;

●

spoznavanje z organizacijo in udeležba na športnih tekmovanjih;

●

organizacija in izvedba Maistrovega pohoda čez Kozjak.

ALENKA REPNIK:
● oblikovanje raziskovalne naloge in sodelovanje na 36. srečanju Mladi za napredek
Maribora;
●

organizacija in izvedba Maistrovega pohoda čez Kozjak;

●

sodelovanje na popoldanskih Fibonaccijevih delavnicah.

JELKA GOLOB:
●

sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tekmovanja iz logike in matematike;

●

organizacija in sodelovanje na popoldanskih Fibonaccijevih delavnicah.
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IRENA TARKUŠ TRIKIČ:
●

oblikovanje raziskovalne naloge in sodelovanje na 36. srečanju Mladi za napredek
Maribora;

●

organizacija in izvedba tekmovanja iz biologije in kemije;

●

sodelovanje v projektu »Kakšen Maribor si želim?«.,

●

sodelovanje v matematičnih delavnicah o Fibonacciju in zlatem rezu v biologiji,

●

sodelovanje v projektu “Kakšen Maribor si želim?”.

BREDA GABER PAVLOVIĆ:
- organizacija in izvedba tekmovanja iz zgodovine;
- sodelovanje v matematičnih delavnicah o Fibonacciju in zlatem rezu skozi zgodovinska
obdobja;
- sodelovanje pri projektu Erasmus + - izdelava Gaudijevega mozaika, latvijskih
ornamentov in legionarja,
- sodelovanje in priprava ekip za Kviz Maister.

Aktivnosti in časovnica posameznih izvajalcev v šolskem letu 2018/2019 (1.-3. razred –
dejavnosti za spodbujanje ustvarjalnosti); 4.-9. razred – delo za razvijanje
nadarjenosti):
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1. razred – DEJAVNOSTI ZA

POUK

DRUGE DEJAVNOSTI:

RAZVIJANJE
USTVARJALNOSTI

(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

(Popoldanske aktivnosti,
tekmovanja, krožki …)

september 2018
oktober 2018

Prežihova bralna značka
(celo šolsko leto)

november 2018

Eko dan
(Prodanovič, Hernah,
Viltužnik, Leben)

december 2018

Računam do 5
(Prodanovič, Hernah,
Viltužnik, Leben)

januar 2019

Naj bralec
(celo šolsko leto)

februar 2019

Računam do 10
(Prodanovič, Hernah,
Viltužnik, Leben)

marec 2019
april 2019

Tvorjenje zgodbe ob
nizu sličic

Šolsko tekmovanje iz
znanja matematike

(Prodanovič, Hernah,
Viltužnik, Leben)
maj 2019

TVU delavnice

junij 2019
Drugo: Mednarodni likovni natečaj Igraj se z mano
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2. razred – DEJAVNOSTI

POUK

ZA RAZVIJANJE
USTVARJALNOSTI

(Vsebine, izvajalci, trajanje)

DRUGE
DEJAVNOSTI:
(Popoldanske
aktivnosti,
tekmovanja, krožki
…)

september 2018
oktober 2018

Prežihova bralna
značka
(celo šolsko leto)

november 2018
december 2018

januar 2019

februar 2019

marec 2019

OPZ
–
novoletna
(Käfer)
Priprave
na
tekmovanje
Nikolić)

matematično
(Draškovič,

Priprave
na
tekmovanje
Nikolić)

matematično
(Draškovič,

Mehurčki,
tekmovanje
Nikolić)

priprava
na
(Draškovič,

Mehurčki,
tekmovanje
Nikolić)

priprava
na
(Draškovič,

Naj bralec
(celo šolsko leto)

OPZ - “Mladina poje
2019” (Käfer)
Šolsko tekmovanje iz
znanja matematike

april 2019

maj 2019

Cankarjevo
tekmovanje
Mehurčki

Miselni
orehi
Draškovič)

Božičnoprireditev

-

(Nikolić,

junij 2019
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3. razred – DEJAVNOSTI ZA

POUK

RAZVIJANJE
USTVARJALNOSTI

(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

september 2018

DRUGE
DEJAVNOSTI:
(Popoldanske aktivnosti,
tekmovanja, krožki …)
Prežihova bralna značka
(celo šolsko leto; Birsa,
Belcl)

oktober 2018
november 2018

Bela Štorklja - (Birsa,
Belcl)
Miselni orehi
Belcl, Čerček)

(Birsa,

december 2018

januar 2019

OPZ
–
novoletna
(Käfer)

Božičnoprireditev

Urarjev delovni dan (Birsa, Belcl)
Priprave na matematično
tekmovanje (Birsa, Belcl)

februar 2019

Mehurčki, priprava na
tekmovanje (Birsa, Belcl,
Čerček)
Priprave na matematično
tekmovanje (Birsa, Belcl,
Čerček)

marec 2019

Mehurčki, priprave na
tekmovanje (Birsa, Belcl)

Tekmovanje iz angleške
bralne značke (Kozar)
OPZ - “Mladina poje
2019” (Käfer)
Matematični kenguru

april 2019
maj 2019

Cankarjevo tekmovanje
- Mehurčki
Miselni
Belcl)

orehi

(Birsa,

junij 2019
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4. razred – DEJAVNOSTI ZA

POUK

DRUGE DEJAVNOSTI:

RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

(Popoldanske aktivnosti,
tekmovanja, krožki …)

september 2018

Šolsko tekmovanje iz logike
(Kladošek)

oktober 2018

Priprave
Cankarjevo
tekmovanje

na

november 2018

Priprave
Cankarjevo
tekmovanje

na

december 2018

Male sive celice

Cankarjevo tekmovanje
OPZ – Božično-novoletna
prireditev (Käfer)

januar 2019

februar 2019

marec 2019

Priprave
matematično
tekmovanje
Priprave
matematično
tekmovanje

na

na

Matematično
(Kenguru)

tekmovanje

Tekmovanje iz angleške
bralne značke (Pilih)
OPZ - “Mladina poje 2019”
(Käfer)
Tekmovanje iz nemške
bralne značke (Vekjet)
april 2019
maj 2019
junij 2019
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5. razred – DEJAVNOSTI

POUK

DRUGE DEJAVNOSTI:

ZA RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

(Popoldanske aktivnosti,
tekmovanja, krožki …)

september 2018
oktober 2018

Šolsko tekmovanje iz logike
(Kladošek)
Priprave na Cankarjevo
Tekmovanje

november 2018

Priprave na Cankarjevo
Tekmovanje

december 2018

Strateške igre (Mancala,
Hanojski stolpi, Blokus;
Čerček)

Cankarjevo tekmovanje
MPZ – Božično-novoletna
prireditev (Käfer)

2x 90 min
januar 2019

Priprave na matematično
tekmovanje

februar 2019

Priprave na matematično
tekmovanje

marec 2019

Matematični orehi (1-2
šolski uri; matematiki in
Kladošek)

Šolsko tekmovanje iz znanja
matematike
Matematični
kenguru
Tekmovanje iz angleške
bralne značke (Pilih)
Tekmovanje iz nemške
bralne značke (Vekjet)

april 2019

maj 2019

junij 2019

Državno tekmovanje iz
znanja
matematike
Matematični kenguru
Trikotniki in štirikotniki
na geoplošči (Čerček,
Kladošek, 90 min)

MPZ - “Mladina poje 2019”
(Käfer)
Tehniška delavnica (Čerček,
180 min)
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6. razred –

POUK

DRUGE DEJAVNOSTI:

DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

(Popoldanske aktivnosti,
tekmovanja, krožki …)

september 2018

Učiteljice
SLJ;
skozi vse šolsko leto

Prežihova
bralna
značka;
tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
sodelovanje na prireditvah in
natečajih.
Tekmovanje iz znanja logike

oktober 2018
november 2018

december 2018

Matematični orehi
(1-2 šolski uri;
matematiki)
MPZ
–
Božično-novoletna
prireditev (Käfer)

januar 2019

Šolsko tekmovanje iz geografije

februar 2019

Likovni natečaji
Ekokviz

marec 2019

Tekmovanje iz angleške bralne
značke (anglistke)
Tekmovanje iz
značke (Vekjet)

nemške

bralne

Tekmovanje iz znanja matematike
Območno tekmovanje iz geografije
april 2019
maj 2019

Rastline in šolski vrtiček
MPZ - “Mladina poje 2019” (Käfer)

junij 2019
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7. razred – DEJAVNOSTI

POUK

DRUGE DEJAVNOSTI:

ZA RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

(Vsebine,
izvajalci,
trajanje)

(Popoldanske aktivnosti, tekmovanja,
krožki …)

september 2018

Učiteljice SLJ;
skozi vse šolsko
leto

Prežihova bralna značka; tekmovanje
za Cankarjevo priznanje, sodelovanje
na prireditvah in natečajih
Tekmovanje iz znanja logike

oktober 2018

Breda
Pavlović

Gaber OPK - Po poteh mariborskega obzidja

november 2018
december 2018

MPZ – Božično-novoletna prireditev
(Mateja Käfer)

januar 2019

Naravoslovne delavnice
Šolsko tekmovanje iz geografije

februar 2019

Likovni natečaji
Ekokviz
Popotovanje MATborca (matematiki)

marec 2019

Tekmovanje iz angleške in nemške
bralne značke (anglistke)
Tekmovanje iz znanja matematike
Območno tekmovanje iz geografije

april 2019
maj 2019

Breda
Pavlović

Gaber Znani Mariborčani
pokopališču – OPK

na

pobreškem

MPZ - “Mladina poje 2019«, Mateja
Käfer

junij 2019
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8. razred –

POUK

DRUGE DEJAVNOSTI:

DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

(Popoldanske aktivnosti,
tekmovanja, krožki …)

september 2018

Priprava
Proteus;

na

tekmovanje

učiteljice SLJ; skozi vso
šolsko leto

Prežihova
bralna
značka;
tekmovanje
za
Cankarjevo
priznanje,
sodelovanje
na
prireditvah in natečajih

Priprava na tekmovanje iz
zgodovine in Kviz Maister Tekmovanje iz znanja logike
(Breda Gaber Pavlovič - do
zaključka tekmovanj)
oktober 2018

Priprava na tekmovanje
Proteus

Šolsko tekmovanje
(biologija)

Proteus

Šolsko tekmovanje iz angleščine
(Kozar)
november 2018

Priprava na tekmovanje iz
znanja kemije

Defibrilatorji na Pobrežju.

december 2018

Priprava na tekmovanje iz
znanja kemije

MPZ – Božično-novoletna
prireditev (Käfer)

januar 2019

Priprava na tekmovanje iz
znanja kemije

Šolsko tekmovanje iz znanja
kemije

Priprava na tekmovanje iz
fizike

Šolsko tekmovanje iz geografije

februar 2019

Priprava na tekmovanje iz
fizike

Državno
tekmovanje
angleščine (Kozar)

iz

Likovni natečaji
Ekokviz
Šolsko tekmovanje iz fizike
Popotovanje
(matematiki)

marec 2019

MATborca

Tekmovanje iz angleške bralne
značke (anglistke)
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Tekmovanje
matematike
Območno
geografije

iz

znanja

tekmovanje

iz

april 2019

Drevesa okoli naše šole

maj 2019

MPZ - “Mladina poje 2019”
(Käfer)

junij 2019
9. razred –

POUK

DRUGE DEJAVNOSTI:

DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

(Popoldanske aktivnosti,
tekmovanja, krožki …)

september 2018

Priprava na tekmovanje
Proteus

Priprava na tekmovanje iz
zgodovine in Kviz Maister - do
zaključka tekmovanj;
Tekmovanje iz znanja logike

oktober 2018

Priprava na tekmovanje
Proteus

Šolsko tekmovanje
(biologija).

Proteus

Ogled
Kadetnice
Rudolfa
Maistra (Breda Gaber Pavlović)
november 2018

Priprava na tekmovanje iz
znanja kemije

Šolsko tekmovanje iz znanja
nemškega jezika (Barbarič)

december 2018

Priprava na tekmovanje iz
znanja kemije

MPZ – Božično-novoletna
prireditev (Käfer)

januar 2019

Priprava na tekmovanje iz
znanja kemije

Šolsko tekmovanje iz znanja
kemije

Priprava na tekmovanje iz
fizike

Šolsko tekmovanje iz geografije

februar 2019

Priprava na tekmovanje iz
fizike

Šolsko tekmovanje iz fizike
Popotovanje
(matematiki)

MATborca
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marec 2019

Tekmovanje iz angleške bralne
značke (anglistke)
Tekmovanje iz nemške bralne
značke (Barbarič),
Državno tekmovanje iz znanja
nemškega jezika (Barbarič)
Tekmovanje
matematike
Območno
geografije

iz

znanja

tekmovanje

iz

april 2019

Drevesa okoli naše šole

maj 2019

MPZ - “Mladina poje 2019”
(Käfer)

junij 2019
*Pri dodatnem pouku matematike nudimo nadarjenim učencem (6.-9. r) izzive s tega področja,
jih spodbujamo k raziskovanju pri matematiki ter spodbujamo udeležbo na tekmovanjih iz
logike in matematike. Za ta tekmovanja se učenci pripravljajo v okviru dodatnega pouka.
8.16 Delo z učenci s posebnimi potrebami

V šolskem letu 2018/2019 so učiteljice Natalija Augustinovič, Tjaša Lajmsner Paklec, Barbara
Škrbić, Sanja Fridau in Mojca Ritlop nudile dodatno strokovno pomoč 34 učencem na podlagi
odločbe o usmeritvi. Obravnavale so tudi učence brez odločbe ali tiste, ki so v postopku
pridobivanja odločbe. Delo z otroki je potekalo individualno, občasno v paru, v skupini, v ali
izven razreda po zastavljenem urniku. Učenci so bili deležni od ene do štirih ur dodatne
strokovne pomoči na teden. Delo otrok je razvidno iz dnevnikov, priprav ter osebnih map, kjer
so tudi evalvacijske ocene njihovega dela in individualizirani programi dela. Dogovori oz.
timski sestanki s starši so zapisani v zapisnikih govorilnih ur in izrednih skupnih sestankov ter
osebnih map otrok. V tem šolskem letu je bilo pripravljenih in izvajanih 11 edinstvenih
delovnih načrtov pomoči, ki so jih imeli učenci brez odločb.
Učiteljice dodatne strokovne pomoči so vodile in koordinirale postopke usmerjanja in dela
strokovnih skupin za individualizirane programe otrok s posebnimi potrebami, koordinirale
delo gibalnice, različnih projektov šole, delo z Romi in nadarjenimi učenci in sodelovale v
aktivu šolske svetovalne službe, aktivu razrednikov, aktivu za razredne ure, aktivu za nadarjene
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učence in izvajale delo sorazredničark z izvajanjem razrednih ur na temo 8 krogov odličnosti
ter druge načrtovane teme. Podale so poročila za postopke usmerjanja.
Enkrat tedensko so se udeleževale usklajevanj s ŠSS. Izvedle so govorilne ure in sodelovale na
roditeljskih sestankih. Večkrat letno so vodile timske sestanke za 34 strokovnih skupin za
oblikovanje in evalvacijo individualiziranih programov. Opravile so nekaj specialnopedagoških/psiholoških diagnostičnih pregledov otrok, ki niso deležni pomoči, ter jih napotile
na preglede na Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor ali pedopsihiatrični
dispanzer. Udeležile so se različnih izobraževanj, seminarjev, konferenc, delovnih sestankov,
roditeljskih sestankov in šolskih prireditev. Učence s posebnimi potrebami so vključile v
aktivnost Igrišče za gledališče pod mentorstvom Nike Bezeljak ter jim omogočile obisk
tridnevne Šole v kulturi v Ljubljani. Kot spremljevalke so se udeležile dnevov dejavnosti in
ekskurzij. Bile so prisotne pri NPZ-ju z učenci s posebnimi potrebami. Za obravnavane otroke
so vodile osebne mape, dnevnike, specialno/socialno-pedagoške in psihološke programe dela
in poročila. Za posamezne učence so izvedle ali se udeležile posebnih timskih sestankov in
zanje napisala dodatna poročila o njihovem funkcioniranju za zunanje institucije, kjer so bili
obravnavani.
Ves čas so sodelovale z razredniki, učitelji, ŠSS, starši, vodstvom šole ter zunanjimi sodelavci
in institucijami, kjer so bili otroci v obravnavi. V tem šolskem letu so tudi vodile statistiko
dela/opravljenih ur učiteljev za DSP (mesečno za izplačilo ur in polletno za MIZS).

8.17 Individualna in skupinska pomoč

Od 17. 9. 2018 je bilo v individualno in skupinsko pomoč vključenih 11 učencev, ki so imeli
edinstveni delovni načrt pomoči in devet učencev, ki smo jih vključevali po potrebi, kadar so
se pojavile težave. Ure ISP so vodile Tjaša Lajmsner Paklec, Barbara Škrbić, Natalija
Augustinovič, Mojca Ritlop in Sanja Fridau.
Delo je potekalo v različnih skupinah, dvojicah ali individualno, izven razreda ali v gibalnici.
Deležni so bili ene ure pomoči na teden. Področja dela pri urah ISP so bila: tehnike branja,
branje z razumevanjem, pisanje, utrjevanje pravopisa, izražanje, širjenje besednjaka,
organizacija šolskega dela, učne tehnike, izboljšanje tempa dela, motivacija, razvijanje
pozornosti in koncentracije, izboljšanje koordinacije, urjenje samokontrole ter krepitev
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socialnih spretnosti. Ob vedenjskih težavah so bili opravljeni individualni razgovori. Učenci so
na urah sodelovali in bili veseli pomoči.

8.18 Delo z učenci Romi

V šolskem letu 2018/2019 je bilo v Osnovno šolo borcev za severno mejo vpisanih 38 učencev
Romov, s katerimi so učitelji izvajali individualno in skupinsko pomoč.
Učno pomoč za učence Rome so izvajale socialna pedagoginja Mojca Ritlop in romska
pomočnica Valbone Haliti ter učiteljice Aleksandra Boršič, Janja Hleb, Alenka Frangeš, Anja
Pušnik, Denis Kokol, Danica Kladošek, Tina Erjavičnik, Alenka Fingušt, Romana Bračič,
Maruška Vekjet, Svetlana Nikolić, Bojana Robič, Klara Napast, Alenka Repnik, Metka Kozar,
Breda Gaber Pavlovič in Mateja Barbarič. Delo je potekalo individualno, v parih ali v manjših
skupinah v ali izven oddelka. Socialna pedagoginja in romska pomočnica opravljata tudi obiske
na domu in sta po potrebi v vsakodnevnih stikih s starši.
Pomagata jim pri urejanju vseh formalnosti na šoli in jim svetujeta, kako do boljšega šolskega
uspeha njihovih otrok. Problematika romskih učencev se v primerjavi s slovensko kulturo kaže
predvsem v različnosti vrednot, kajti romski učenci veliko izostajajo od pouka, doma ne
opravljajo šolskih obveznosti ipd. Hkrati imajo težave z razumevanjem in uporabo slovenskega
jezika, saj ga večina v domačem okolju ne uporablja ali ga uporablja napačno.
Pri delu z romsko populacijo šola sodeluje tudi z zunanjimi institucijami, in sicer predvsem s
Centrom za socialno delo Maribor ter Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše
Maribor. Učencem Romom preko individualne in skupinske pomoči pomagamo pri doseganju
minimalnih standardov znanja, pri čemer dajemo največji poudarek individualni razlagi učne
snovi z uporabo specialno-pedagoških metod. Hkrati se osredotočamo na pridobivanje
slovenskega besedišča, razvijanje številskih predstav ter tehniko branja in pisanja. Velik
poudarek dajemo uspešni integraciji romskih otrok v razredno sredino. Uspehi našega dela so
vidni predvsem v usvajanju predpisanih standardov znanja pri romskih učencih, v številčnejših
obiskih staršev v šoli, v pozitivni integraciji romskih otrok v šolsko okolje in v rušenju
predsodkov pri vseh nas, ki se vsakodnevno srečujemo z romsko kulturo. Veliko napora bomo
morali še naprej vlagati v zmanjševanje izostankov romskih otrok od pouka in v domače delo,
ki sta bistvena dejavnika njihove učne neuspešnosti.
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8.19 Plavalni tečaji

Plavalni tečaj v 3. razredu je potekal od 3. 6. do 14. 6. 2019 v Kopališču Pristan. 20 ur plavanja,
ki je obvezno po predmetniku OŠ za 3. razred, je izvajalo Plavalno društvo Maribor z
izkušenimi trenerji plavanja. Učenci so izpopolnili tehnike plavanja, skakali v vodo in osvojili
priznanja vse od bronastega konjička do zlatega delfina. Plavalnega tečaja so se udeležili vsi
učenci. Spremljale so jih učiteljice: Mojca Birsa, Alenka Frangeš, Romana Bračič in Mojca Ilič.

8.20 Zobna preventiva

V šolskem letu 2018/2019 nas je večkrat letno obiskala medicinska sestra, ga. Marjana Poš, iz
Kabineta za zobozdravstveno prosveto in vzgojo ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.
Ob vsakem obisku je z učenci preživela 1 šolsko uro, v kateri jih je ozaveščala o pomenu ustne
higiene in skrbi za zobe, pregledovala in »ocenjevala« čistost zob učencev, utrjevala tehnike
pravilnega umivanja zob in se z njimi veliko pogovarjala o zdravi prehrani, ki predstavlja
pomemben segment zobne higiene.

8.21 Kolesarski izpit

Učenci 5. a in 5. b razreda so v šol. letu 2018/2019 opravljali kolesarski izpit. Skozi šolsko leto
so ob četrtkih pod mentorstvom učiteljice Danice Kladošek imeli kolesarski krožek, kjer so
reševali naloge v delovnem zvezku. Po usvojeni snovi so učenci opravili teoretični del izpita.
V mesecu maju so opravili tehniški dan, v skladu z letnim delovnim načrtom, kjer so ugotavljali
spretnosti otrok pri vožnji s kolesom in tehniški pregled kolesa. Vozili so po prometnem
poligonu. Skupaj s policistom so si ogledali izpitno progo. Potem pa so v skupinah po pet
učencev in učiteljice Danice Kladošek šli na vožnjo po Pobrežju. Velik poudarek smo dali
zavijanju levo in vključevanju v promet. V mesecu juniju so opravili kolesarski izpit pod
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nadzorom policistov iz PP Tabor II. Kolesarski izpit je opravljalo 42 učencev. Osem
učencev izpita ni opravilo.
Mentorica kolesarskega izpita je bila Danica Kladošek.
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8.22 Analiza NPZ

Slovenščina 6. razred
NPZ iz slovenščine se je udeležilo 41 učencev 6. razredov. Povprečni dosežek na državni ravni
znaša 49,4 % točk, na šolski pa 49,3 %, kar pomeni, da smo izenačeni z državnim povprečjem
in s tem rezultatom smo zelo zadovoljni. Sicer so med obema oddelkoma zelo velike razlike,
kar je bilo izpostavljeno na vseh oddelčnih konferencah, zato rezultat ni presenetljiv, je pa
zaskrbljujoč. Rezultat v A-oddelku je bil 55,3 %, v B-oddelku pa 42,5 % , kar predstavlja skoraj
13 % razlike (12,8 % višji rezultat v A-oddelku). Učenec z najvišjim rezultatom je dosegel 87
% vseh možnih točk (in je iz oddelka A, kjer je bil najnižji rezultat 11 %), učenec z najnižjim
rezultatom pa 4 % vseh točk (je iz B-oddelka, kjer je bil najvišji rezultat 80 % doseženih
točk). Rezultat sicer ustreza učni ter socialni specifiki obeh razredov.
Preizkus iz slovenščine je bil tudi letos dvodelen, v razmerju, kot ga določa tudi učni načrt
(UN):
60 % nalog v preizkusu je bilo namenjenih preverjanju standardov znanja iz jezika,
40 % pa iz književnosti.
Izhodiščna besedila in naloge v preizkusu
Preizkus iz slovenščine na NPZ za učence 6. razreda je dvodelen: V I. delu so naloge, povezane
z neumetnostnim besedilom, v II. delu pa z umetnostnim besedilom. Razmerje v deležu točk
obeh delov je enako, kot je razmerje med književnostjo in jezikom pri pouku oz. kot ga določa
učni načrt za slovenščino v osnovni šoli (v nadaljevanju UN), tj. 40 % za književnost in 60 %
za jezik.
Izhodiščno neumetnostno besedilo Raziskovalci je bilo prirejeno po dveh virih (Philip
Wilkinson, Najlepša knjiga o raziskovalcih, Učila, 2002, in National Geographic Junior, maj
2013, str. 32). Naloge ob neumetnostnem besedilu preverjajo učenčevo zmožnost kritičnega
sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil ter jezikovno, metajezikovno in
slogovno zmožnost.
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V II. delu je bilo izhodiščno besedilo odlomek iz knjige Dima Zupana Trije dnevi Drekca Pekca
in Pukca Smukca. Naloge ob umetnostnem besedilu preverjajo učenčevo zmožnost sprejemanja
književnih besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob njih.
V nadaljevanju so preizkus in posamezne naloge v njem razvrščene glede na t. i. barvna
območja: od zelenega, ki jih je uspešno rešila večina učencev, do modrega, ki jih je uspešno
rešila le zgornja desetina učencev, in območja nad modrim, ki jih v 65 % primerov ne rešijo
niti najboljši učenci.
Bolj konkretno: zeleno območje označuje tiste učence, katerih skupni dosežki določajo mejo
spodnje četrtine dosežkov, rumeno pa tiste, katerih skupni dosežki določajo mejo med
polovicama dosežkov. Rdečemu in modremu območju pripadajo najuspešnejši učenci oz. tisti,
katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov (rdeče) in zgornjih 10 %
(modro). Posamezna območja kažejo, katere standarde znanja po UN učenci na splošno
dosegajo in katerih ne in bi jim bilo zato pri pouku slovenščine treba posvetiti več pozornosti,
in to tako v prvih dveh kot v zadnjem triletju.
OPISI DOSEŽKOV UČENCEV 6. RAZREDA
V nadaljevanju so predstavljene naloge po t. i. barvnih območjih. Uspešnost reševanja pomeni,
da je nalogo pravilno rešilo vsaj 65 % učencev z dosežki v danem območju. To v splošnem
pomeni, da so učenci z višjimi dosežki uspešno reševali tudi naloge iz nižjih območij.
ZELENO OBMOČJE
Zeleno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine
dosežkov (glede na druge dosežke). V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji
od spodnjih 20 % in nižji od 70 % preostalih dosežkov.
V I. delu preizkusa je v zelenem območju šest nalog:
– V 1. nalogi so morali učenci določiti podteme; izbirali so med ponujenimi možnostmi.
– V 4. nalogi so morali učenci prepoznati odstavka, za katera sta veljali zapisani trditvi o
vsebini.
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– Naloge 10, 12 a, 13 a in 13 b so preverjale skladenjsko zmožnost učencev. V 10. nalogi so
morali učenci v dani povedi obkrožiti ustrezno neosebno glagolsko obliko (nedoločnik ali
namenilnik). V nalogi 12 a so morali napisati pravilno vprašalnico za podčrtani lastnostni
pridevnik v dani povedi. V nalogah 13 a in b pa so morali v dveh povedih vstaviti besede iz
oklepajev v pravilni obliki (v pravilnem sklonu).
V II. delu preizkusa sta v zelenem območju dve nalogi:
– V 2. nalogi so morali učenci med ponujenimi možnostmi izbrati čas dogajanja v odlomku.
– V 5. nalogi so morali učenci s svojimi besedami razložiti besedno zvezo iz izhodiščnega
besedila.
Naloge v I. delu preizkusa, ki so bile v zelenem območju, so preverjale zmožnosti prve in druge
taksonomske stopnje, v II. delu preizkusa pa zmožnosti prve in tretje taksonomske stopnje.
Naloge tega območja so po UN preverjale minimalne standarde znanja.
Učenci naše šole so pri vseh nalogah zelenega območja znotraj državnega povprečja.
RUMENO OBMOČJE
Rumeno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama
dosežkov. V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 45 % in hkrati
nižji od 45 % preostalih dosežkov.
V I. delu preizkusa je v rumenem območju šest nalog:
– 5. naloga: Učenci so morali v izhodiščnem besedilu poiskati določena podatka.
– Nalogi 9 b in 12 b sta preverjali metajezikovno zmožnost učencev. Ti so morali v nalogi 9 b
glagolom določiti oblikoslovno lastnost (časovno obliko) in pri tem uporabiti jezikoslovna
izraza (preteklik, sedanjik). V nalogi 12 b, ki je bila izbirnega tipa, pa so morali prepoznati vrsto
podčrtanega pridevnika.
– 11. naloga: Učenci so morali v povedi prepoznati, katero besedo nadomešča osebni zaimek
jih, ki odpravlja ponovitev besede v povedi. Naloga je preverjala skladenjsko zmožnost
učencev.
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– Naloga 14 a: Učenci so morali v dani povedi prepoznati pravopisno napako (zapis skupaj
namesto narazen – ne bo).
– 15. naloga (A) je preverjala zmožnost učencev za tvorjenje krajšega smiselnega,
razumljivega, ustreznega in učinkovitega besedila.
V II. delu preizkusa je v rumenem območju ena naloga, in sicer:
– 6. naloga: Učenci so morali med ponujenimi pregovori izbrati tistega, ki ustreza vsebini
izhodiščnega besedila.
Naloge rumenega območja so večinoma preverjale zmožnosti prve in druge taksonomske
stopnje, tvorbna naloga in naloga iz II. dela preizkusa pa tudi tretje taksonomske stopnje.
Preverjale so minimalne standarde, nalogi 9 b in 14 a pa temeljna standarda.
Učenci naše šole so pri teh nalogah dosegli naslednji rezultat: pri 2 nalogah od 7 so dosegli
enak rezultat kot učenci na državni ravni, pri 2 višjega (nal. 9 b in nal. 15 a), pri 3 pa nižjega.
Višji rezultat so dosegli pri nalogah, ki sta preverjali metajezikovo zmožnost (določiti so morali
časovno obliko glagola in tvoriti krajše razumljivo besedilo). Nižji rezultat so dosegli pri
nalogah, ki so preverjale skladenjsko zmožnost (nal. 11), metajezikovno zmožnost (nal. 12 b –
prepoznati so morali vrsto podčrtanega pridevnika) in zmožnost učencev, da med ponujenimi
pregovori izberejo tistega, ki ustreza vsebini prebranega umetnostnega besedila (nal. 6 v
drugem delu).
RDEČE OBMOČJE
Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine
dosežkov. V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 70 % in nižji
od 20 % preostalih dosežkov.
V I. delu preizkusa so v rdečem območju tri naloge:
-

2. naloga: Učenci so morali v izhodiščnem besedilu poiskati zahtevane podatke.

-

V nalogi 9 a so morali učenci pojasniti, zakaj so glagoli v delu izhodiščnega besedila v
različnih časovnih oblikah.
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-

Naloga 14 c je preverjala skladenjsko zmožnost učencev. Ti so morali v povedi prepoznati
skladenjsko napako (napačen sklon samostalnika ob zanikanem glagolu) in jo odpraviti.

V II. delu preizkusa sta v rdečem območju dve nalogi:
-

V 3. nalogi (A) so morali učenci dokazati svojo recepcijsko zmožnost tako, da so izrazili
svoje doživljanje, razumevanje in vrednotenje književne osebe (zakaj je taka, kako se kaže
sprememba njenega vedenja in utemeljitev odnosa drugih književnih oseb do nje).

-

V nalogi 4 b so morali učenci z izpisano povedjo dokazati, da razumejo motive za ravnanje
književnih oseb.

Naloge v I. delu, ki so v rdečem območju, so preverjale zmožnosti prve in druge taksonomske
stopnje (znanje, razumevanje in uporaba). Nalogi rdečega območja v II. delu preizkusa sta
taksonomsko zahtevnejši, preverjali sta zmožnosti druge in tudi tretje taksonomske stopnje
(analiza, sinteza in vrednotenje). Večina nalog rdečega območja je preverjala minimalne
standarde, izjemi sta nalogi 14 c v I. delu in 3. naloga (A) v II. delu, ki sta preverjali tudi
temeljne standarde.
Učenci naše šole so bili pri reševanju nalog rdečega območja zelo uspešni, saj so pri 4 nalogah
od 5 dosegli višji (od 5 do 12 %) rezultat od državnega povprečja. Najvišje odstopanje navzgor
je bilo pri nalogi 14 c, ki je preverjala skladenjsko zmožnost učencev (državno povprečje je
bilo 0,49 t, na šoli pa 0,61 točke). Malo nižji rezultat od državnega so dosegli le pri nalogi 4 b,
ki je preverjala razumevanje motivov za ravnanje književnih oseb.
MODRO OBMOČJE
Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov. V tem
območju je 10 % učencev z najvišjimi dosežki; njihovi dosežki so višji od 90 % dosežkov.
V I. delu preizkusa sta v modrem območju dve nalogi in ena delno:
– V 3. nalogi so morali učenci v izhodiščnem besedilu poiskati zahtevane podatke.
– Naloga 14 b je preverjala pravopisno zmožnost. Učenci so morali v povedi prepoznati
pravopisno napako (napačen zapis vrstnega pridevnika z veliko začetnico) in jo odpraviti.
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– V 15. nalogi se je postavka B nanašala na jezikovno pravilnost (tj. na slovnično in pravopisno
pravilnost ter slogovno ustreznost) tvorbne naloge.
V II. delu preizkusa je v modrem območju naslednje:
– V 3. nalogi se je postavka B nanašala na jezikovno pravilnost krajše tvorbne naloge.
– V 7. nalogi (A) so morali učenci tvoriti krajše besedilo in izkazati svoje razumevanje in
vrednotenje motivov za ravnanje književnih oseb.
Vse naloge modrega območja so preverjale zmožnosti druge in tretje taksonomske stopnje.
Naloga 14 b ter 15. naloga iz I. dela in 3. naloga iz drugega dela s kriterijem jezikovne
pravilnosti so preverjale doseganje temeljnih standardov po UN, ostale minimalnih.
Učenci naše šole so bili pri reševanju nalog modrega območja dokaj uspešni; 2 nalogi so
reševali nad državnim povprečjem (naloga 3 v 1. delu in naloga 7 a v 2. delu), pri ostalih nalogah
pa so bili v državnem povprečju ali malo pod njim. Najmanj uspešno so reševali nalogo 15 b v
1. delu, pri kateri se je preverjala jezikovna pravilnost tvorbne naloge; samo nalogo – torej
tvorjenje besedila – pa so reševali uspešneje od državnega povprečja).
NAD MODRIM OBMOČJEM
Nalog, ki so v območju nad modrim, v 65 % primerov ne rešijo niti učenci z najvišjimi skupnimi
dosežki.
V I. delu preizkusa so v območju nad modrim štiri naloge:
– Nalogi 6 in 7 sta preverjali zmožnost kritičnega sprejemanja enogovornega neumetnostnega
besedila. Učenci so morali odgovor izluščiti iz več delov izhodiščnega besedila. V 7. nalogi
so morali odgovor utemeljiti v povedi.
–

Naloga 8 je preverjala poimenovalno zmožnost učencev; ti so morali glagolu potovati
dopisati besedi iste besedne družine iz 2. odstavka izhodiščnega besedila.

–

V nalogi 12 c, ki je preverjala skladenjsko zmožnost učencev, so morali ti dopolniti poved
s presežnikom lastnostnega pridevnika globok.

V II. delu preizkusa so v območju nad modrim štiri naloge in ena delno:
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-

Nalogi 1 a in 1 b sta preverjali recepcijsko zmožnost sprejemanja književnih besedil. Učenci
so morali odgovoriti na vprašanje, o čem govorita prvi in drugi del književnega besedila.

-

V nalogi 4 a, ki je preverjala zmožnost doživljanja in razumevanja književne osebe, so
morali učenci prepoznati motiv za ravnanje književnih oseb.

-

V 7. nalogi se je postavka B nanašala na jezikovno pravilnost tvorbne naloge ob književnem
besedilu.

-

Naloga 8 je preverjala literarnovedno znanje. Učenci so morali navesti naslov književnega
besedila pri pouku obvezno obravnavanega avtorja Leopolda Suhodolčana.

V območje nad modrim so se uvrstile naloge, ki so preverjale zmožnosti tako nižje (znanje,
razumevanje) kot višje (uporaba, analiza, sinteza) taksonomske stopnje. Glede na rezultate
letošnjega preizkusa za šestošolce zbuja skrb ne le visoko število postavk, ki so se uvrstile v
območje nad modrim, ampak tudi dejstvo, da se v to območje zadnja leta uvrščajo tudi naloge,
ki preverjajo minimalne standarde, določene z UN.
Učenci naše šole so naloge nad modri območjem reševali uspešneje od državnega povprečja
pri 3 nalogah, 3 so reševali enako uspešno, 3 pa manj uspešno. Najmanj uspešni so bili pri
nalogi, ki je preverjala literarnovedno znanje ter pri nalogah, ki sta preverjali zmožnost
kritičnega sprejemanja enogovornega besedila oz. skladenjsko zmožnost dopolniti poved s
pravilno obliko presežnika »globok«.

Sklep
V letošnjem preizkusu znanja za učence 6. razreda je bila večina nalog, ki so pripadle zelenemu
ali rumenemu področju, povezana z neumetnostnim besedilom. V omenjenih območjih so bile
le tri naloge povezane z umetnostnim besedilom. Med njimi sta bili dve izbirnega tipa; to
pomeni, da so učenci izbirali pravilen odgovor med že ponujenimi. Take naloge so glede na tip
manj zahtevne.
Glede na naloge, ki so po rezultatih v rdečem in modrem območju ter območju nad modrim,
predlagamo, da je učence treba spodbujati k natančnemu, poglobljenemu in kritičnemu branju
ter k povezovanju podatkov iz raznih delov besedila (to velja tako za obravnavo umetnostnega
kot neumetnostnega besedila). Učenci so imeli težave pri nalogah, pri katerih so morali v
neumetnostnem besedilu poiskati določene podatke (podobno se je sicer pokazalo že ob
lanskem preizkusu). Do napak je prihajalo, ker so iz besedila prepisovali tudi podatke, ki niso
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bili povezani z vprašanjem (npr. v nalogi 1.2 so morali navesti samo tiste razloge za
raziskovanje, ki so bili povezani z vsakodnevnim preživetjem), ali so napisali nepopoln odgovor
oz. so navedli premalo podatkov (npr. pri nalogi 1.3 niso navedli vseh namenov, s katerimi
raziskujejo sodobni raziskovalci, naloga 1.7), ali pa v svojem odgovoru niso izhajali iz
podatkov, navedenih v izhodiščnem besedilu (npr. naloga 1.6). V zvezi z umetnostnim
besedilom so imeli največ težav pri nalogah, ki so preverjale zmožnost doživljanja,
razumevanja in vrednotenja književnih oseb, predvsem o ravnanju književnih oseb in motivih
zanj.
Tudi letos je v območju nad modrim naloga, ki je preverjala literarnovedno znanje. Gre za
nalogo najnižje taksonomske stopnje – učenci so morali napisati eno delo slovenskega pisatelja
Leopolda Suhodolčana (po UN naj bi omenjenega avtorja pri pouku obvezno obravnavali).
Učenci pri tej nalogi najpogosteje niso napisali odgovora ali pa so napisali naslov kakšnega
dela Primoža namesto Leopolda Suhodolčana.
Omenimo še dve nalogi nad modrim območjem iz I. dela preizkusa: učenci so v delu besedila
težje prepoznali besedi iste besedne družine (naloga 1.8) in redki so v poved pravilno vstavili
presežnik pridevnika globoka (globlja) (naloga 1.12 c). Pri drugih nalogah, ki so preverjale
skladenjsko zmožnost in pri katerih so morali v poved vstavljati besede v pravilni obliki, niso
imeli težav. Slabo reševanje omenjene naloge pripisujemo dejstvu, da gre za težji primer oz.
posebnost pri stopnjevanju.
Kot prejšnja leta tudi ob tem preizkusu ugotavljamo, da je učencem težko tvoriti jezikovno
pravilna krajša besedila. Pri vseh treh nalogah, v katerih so morali učenci samostojno tvoriti
krajše besedilo, je bil kriterij jezikovne pravilnosti v modrem območju ali nad njim. Prav tako
je bilo učencem težko prepoznati slovnične in pravopisne napake v danih povedih in jih
odpraviti (naloga 1.14). Učenci naj v okviru pouka tvorijo čim več zapisanih besedil, učitelji pa
naj jim dajejo o vsebini in jezikovni pravilnosti teh besedil kakovostno povratno informacijo
ter jih opozarjajo na pogoste in tipične jezikovne napake.
PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE:
Glede na rezultate NPZ, ki so kljub obstoječi socialni in narodnostni strukturi učencev znotraj
državnega poprečja, bomo tudi v prihodnje ohranili način dela, ki učence usmerja v delo z
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besedilom, tvorjenju zaokroženih besedil ter kritičnemu sprejemanju le-teh. Učence bomo tudi
v prihodnje usmerjali v poglobljeno in kritično branje besedil ter razmislek o njih. Pri pouku
bodo reševali naloge, pri katerih ne bo mogoče podatkov iz besedila zgolj izpisati, ampak bodo
spodbujale analitično razmišljanje in sintetiziranje odgovorov. Jezikovno znanje bodo učenci
pridobivali in poglabljali z iskanjem in s popravljanjem tipičnih napak, ki jih delajo
sami (povratne informacije ter (samo)vrednotenje). Ne gre pa zanemariti dejstva, da so rezultati
NPZ tudi odraz narodnostne sestave učencev, saj za mnoge med njimi slovenščina ni materni
jezik, pišejo pa preizkus znanja, ki tega ne upošteva, to pa ne kaže dejanskega znanja
slovenščine, saj bi učenci, katerih materni jezik ni slovenščina, morali pisati NPZ iz slovenščine
kot tujega jezika.

Slovenščina 9. razred
Preizkus iz slovenščine na NPZ je dvodelen: v I. delu so naloge povezane z umetnostnim
besedilom, v II. pa z neumetnostnim besedilom. Razmerje v deležu točk obeh delov je enako,
kot je razmerje med književnostjo in jezikom pri pouku oz. kot ga določa učni načrt za
slovenščino v osnovni šoli, tj. 40 % za književnost in 60 % za jezik.
Izhodiščni besedili v I. delu sta bili pesmi Odkar vem zanjo Ivana Minattija in Ona Toneta
Pavčka. Naloge v I. delu preizkusa preverjajo učenčevo zmožnost sprejemanja književnih
besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob njih.
Izhodiščno neumetnostno besedilo v II. delu je bil intervju z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem z
naslovom Dan ima žal le 24 ur. Besedilo je napisala Jana Zirkelbach, objavljeno je bilo na
spletni strani revije PIL (http://www.pil.si/2018/03/02/gojmir-lesnjak-gojc/, objavljeno: 2. 3.
2018), za potrebe preizkusa pa je bilo nekoliko prirejeno. Naloge ob neumetnostnem besedilu
preverjajo učenčevo zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih
besedil ter jezikovno, metajezikovno in slogovno zmožnost.
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Analiza dosežkov naše šole
Nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine se je udeležilo 37 učencev obeh devetih
razredov. Iz 9. a razreda se je preverjanja udeležilo vseh 18 učencev in iz 9. b razreda 19
učencev. Preverjanja se nista udeležili 2 učenki (obe iz 9. b).
Povprečno so učenci naše šole zbrali 23,27 od 55 točk, torej 42,3%. Državno povprečje je
26,66 točk, torej 48,48 %. 9. a je dosegel 44,7%, 9. b pa 40%. Učenci naše šole so dosegli za
6,17 % nižji rezultat od državnega povprečja.
V šol. l. 2015/2016, ko so bili ti učenci v 6. razredu, je znašalo državno povprečje dosežkov
učencev 54,46%, povprečje naše šole pa 53,37%, kar je 1,09 % nižje. Uspeh po oddelkih je bil
56,5% v a-oddelku in 50,6 % v b-oddelku.
Razliko nekoliko slabšemu rezultatu je mogoče pripisati različnim dejavnikom, največ verjetno
dejstvu, da je v b-oddelku kar nekaj učencev, ki jim slovenščina ni materni jezik, nekaj je
učencev, ki imajo izrazite učne težave pri slovenščini, saj težje dosegajo temeljne standarde.
Tudi v a-oddeleku je podobna situacija. Naloge letošnjega NPZ so vsebovale pretežno
umetnostna besedila, s katerimi imajo učenci pogosto težave, saj težko izrazijo svoje misli in
razumejo pesniški jezik.
V lanskem šolskem letu so učenci naše šole dosegli za 0,25 % višji rezultat od državnega
povprečja.

Točk

%

e
Povprečni dosežek učencev v državi

26,66

Standardni
odklon

48,4

18,16

8
Povprečni dosežek učencev OŠ borcev za severno
mejo

23,27

42,3

18,78

1

Standardni odklon je primerjiv z državnim, kar kaže na podobne razlike med dosežki naših
učencev kot dosežki učencev iz vse Slovenije.
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Okoli državnega povprečja se je razvrstilo okoli 25% učencev. 16 učencev je doseglo rezultate
nad državnim povprečjem. 21 učencev pa je doseglo rezultate pod državnim povprečjem. V
najnižjo skupino, kjer so rezultati nižji od 20%, se je uvrstilo 5 učencev.
Uspešnost reševanja pomeni, da je nalogo pravilno rešilo vsaj 65% učencev z dosežki v danem
območju. To v splošnem pomeni, da so učenci z višjimi dosežki uspešno reševali tudi naloge iz
nižjih območij.
Preizkus in naloge v njem so razvrščene na barvna območja, ki pomenijo preverjanje znanja po
različnih taksonomskih stopnjah. Uspešnost reševanja pomeni, da je nalogo pravilno rešilo vsaj
65% učencev z dosežki v danem območju. To v splošnem pomeni, da so učenci z višjimi
dosežki uspešno reševali tudi naloge iz nižjih območij.
Zeleno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine
dosežkov (glede na druge dosežke). V tem območju je 10% učencev; njihovi dosežki so višji
od spodnjih 20% in nižji od 70% preostalih dosežkov. Naloge zelenega območja so preverjale
zmožnosti prve in druge taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba) in minimalne
standarde po UN.
Teh nalog je bilo v preizkusu 6, in sicer so bile vse v II. delu preizkusa. Učenci naše šole so pri
1 nalogi presegli republiško povprečje, pri 1 so dosegli enak rezultat in pri 4 so bili
podpovprečni.
Učenci so morali določiti sporočevalčev namen; kazali poimenovalno zmožnost, in sicer so
morali razložiti besedno zvezo multitalentiran primerek ter prevzeti besedi iz izhodiščnega
besedila konstantno pripisati domačo sopomenko; preverjala se je tudi skladenjsko zmožnost morali so se pravilno vprašati po podčrtanem prislovu, podčrtati prislovno določilo kraja …
Rumeno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama
dosežkov. V tem območju je 10% učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 45% in hkrati
nižji od 45% preostalih dosežkov. Naloge rumenega območja so preverjale zmožnosti druge
taksonomske stopnje (razumevanje), naloga 14. A pa je preverjala tudi zmožnosti tretje
taksonomske stopnje (analiza, sinteza). Po UN gre za minimalne standarde, pri tvorbni nalogi
pa tudi za temeljne.
V to območje spadajo 3 naloge preizkusa. Ena je bila v I. delu, dve pa v II. delu. Učenci naše
šole so bili pri vseh treh pod republiškim povprečjem. Učenci so morali prepoznati temo obeh
pesmi, razvstiti podteme intrevjuja in zapisati zaokroženo besedilo.
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Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine
dosežkov. V tem območju je 10% učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 70% in nižji od
20% preostalih dosežkov. Naloge rdečega območja so preverjale zmožnosti prve in druge
taksonomske stopnje (znanje, razumevanje in uporaba). Izjema je naloga 3. a iz I. dela, ki je
preverjala zmožnosti tretje taksonomske stopnje (analiza in sinteza). Naloge rdečega območja
preverjajo po UN minimalne standarde. Izjemi sta naloga 3. a v I. delu in 3. naloga v II. delu,
ki preverjata tudi temeljne standarde.
V rdeče območje je padlo 7 nalog, in sicer 3. naloga I. dela (tudi temeljne standarde) ter 6 nalog
II. dela. Učenci naše šole so pri 6 nalogah dosegli podpovprečen rezultat, pri 1 nalogi
nadpovprečnega.
Učenci so morali dokazati svojo recepcijsko zmožnost skozi izražanje svojega doživljanja,
razumevanja in vrednotenja pesmi ter v pesmi poiskati pesniška sredstva in jih poimenovati. V
II. delu preizkusa je v rdečem območju šest nalog, dve v celoti in štiri delno: ‒ naloge so
preverjale učenčevo razumevanje izhodiščnega besedila, utemeljevanje in obenem njegovo
zmožnost tvorjenja krajšega enogovornega neumetnostnega besedila; preverjala se je učenčeva
metajezikovna zmožnost, in sicer so morali učenci določiti, v katero besedno vrsto spada
podčrtana beseda (prislov); preverjala se je tudi skladenjska in poimenovalna zmožnost.
Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov. V
tem območju je 10% učencev z najvišjimi dosežki; njihovi dosežki so višji od 90% dosežkov.
Naloge v I. delu, ki so v modrem območju, so bile druge in tretje taksonomske stopnje
(razumevanje, analiza, sinteza, vrednotenje). Naloge v II. delu preizkusa, ki so v modrem
območju, pa so prve taksonomske stopnje ali druge. Večina nalog je preverjala minimalne
standarde, naloga 12. c pa temeljne standarde.
V modro območje spada 11 nalog, in sicer 5 nalog I. dela in 7 nalog II. dela. Učenci OŠ borcev
za severno mejo so bili pri 11 nalogah podpovprečni, pri 1 nalogi so dosegli republiško
povprečje.
Naloge so preverjale jezikovno pravilnost, razumevanje književnega besedila in prvin besedila,
Preverjale so skladenjsko in metajezikovno zmožnost, zmožnost tvorjenja krajšega
zaokroženega besedila.
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Nalog, ki so v območju nad modrim, v 65 % primerov ne rešijo niti učenci z najvišjimi
skupnimi dosežki. Naloge nad modrim območjem so preverjale zmožnosti na prvi in drugi
taksonomski stopnji (znanje, razumevanje, uporaba). Preverjajo minimalne in temeljne
standarde po UN.
V to območje štejemo 5 nalog, in sicer 4 naloge I. dela in 1 II. dela. Učenci naše šole so 3 naloge
rešili slabše kot njihovi vrstniki po Sloveniji, pri 2 nalogah pa so presegli državno povprečje.
Učenci so pri teh nalogah morali prepoznati, katere vrste sta pesmi in svojo izbiro utemeljiti;
razumeti so morali vlogo ponavljanja verza kot pesniškega sredstva v umetnostnem besedilu;
primerjati so morali pesmi; izkazati svoje literarnozgodovinsko znanje oz. poznavanje
slovenskih avtorjev, katerih obravnava je obvezna po UN, njihovih del in literarnega obdobja,
v katerem so delovali. Preverjala se je pravopisno zmožnost učencev, in sicer njihovo znanje o
rabi velike/male začetnice in utemeljitev rabe le-te.
Največje odstopanje navzdol je bilo pri 2 nalogah, kjer so dosežki učencev naše šole za 0,38 in
0,41 od državnega povprečja. Tako sta bili najslabše rešeni nalogi 3 in 4 v II. delu preizkusa.
Naloga 3 sodi v rdeče območje in je preverjala temeljne standarde – razumevanje in znanje. 4.
naloga sodi v modro območje in je preverjalam razumevanje in uporabo.
Najboljše rešena naloga je bila naloga 1 v I. delu. Ta naloga je preverjala zmožnosti na prvi in
drugi taksonomski stopnji, in sicer je preverjala znanje, razumevanje ter uporabo. Od povprečja
so rezultati naših učencev odstopali za 0,11.
Enak rezultat republiškemu so učenci naše šole dosegli pri nalogah 1 in 2 II. dela. Ena naloga
sodi v modro območje, druga pa v zeleno, obe sta pa preverjali razumevanje, naloga 1 pa tudi
znanje.
Učenci so bili slabši od republiškega povprečja pri 27 nalogah in boljši pri 4. Enak rezultat so
dosegli pri 2 nalogah.
Usmeritve za delo naprej
Učiteljice SLJ se pridružujemo sklepom Predmetne komisije za slovenščino, da rezultati kažejo,
da so bile naloge, ki jih je pravilno rešilo največ učencev, povezane z neumetnostnim
besedilom. Vse naloge nad modrim območjem – z izjemo ene – pa so bile povezane z
umetnostnim besedilom. Razliko najdemo v izhodiščnih besedilih: pesmi so med umetnostnimi
besedili učencem zahtevnejše za razumevanje, po drugi strani pa neumetnostno besedilo
(intervju) ni bilo zahtevno.
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Kot zahtevnejše so se izkazale naloge, povezane z razumevanjem izhodiščnih pesmi, določenih
verzov ali s primerjavo pesmi.
V zvezi z neumetnostnim besedilom so se kot zahtevne izkazale nekatere naloge, ki so
preverjale skladenjsko zmožnost, in naloga, v kateri so morali učenci povezati naslov intervjuja
z vsebino. Kot opažamo že več let, pa imajo učenci težave predvsem pri tvorjenju jezikovno
pravilnih besedil.
Po želji, da bi bili uspešnejši tudi ostali učenci, bomo pri pouku SLJ več pozornosti namenili
poglobljeni obravnavi pesmi in učence spodbujali k branju tovrstnih umetnostnih besedil.
Spodbujali jih bomo k primerjanju besedil, k razmišljanju o povezanosti posameznih delov
besedila in k utemeljevanju mnenja oz. pravilnosti odgovorov ter jih ozaveščali tudi o pomenu
jezikovne pravilnosti besedil, ki jih tvorijo.

Matematika 6. razred
Nacionalnega preverjanja znanja iz matematike se je udeležilo 41 učencev obeh šestih
razredov. Iz 6. a razreda se je preverjanja udeležilo vseh 22 učencev in iz 6. b razreda pa 19
učencev. Preverjanja se torej niso udeležili 3 učenci (vsi iz 6.b).

Točke

%

Standardni
odklon

Povprečni dosežek učencev v državi

28,64

57,28

17,44

Povprečni dosežek učencev OŠ borcev za

29,63

59,26

18,56

severno mejo
Učenci naše šole so dosegli za 1,98% višji položaj od državnega povprečja.
Malenkost večji standardni odklon naših učencev kaže na to, da so med dosežki naših učencev
večje razlike, kot med dosežki učencev iz vse Slovenije. V prejšnjih generacijah standardni
odklon podobno odstopa od državnega, vendar pa je enkrat večji drugič manjši on državnega.
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Rezultati so normalno razpršeni. Pika na dnu označuje slovensko povprečje doseženih točk,
črtica pa povprečje naše šole.
Iz diagrama razberemo, da se je okoli povprečja razvrstila slaba polovica učencev. 21 učencev
je doseglo rezultate nad državnim povprečjem. Drugo skupino sestavljajo učenci z najslabšimi
rezultati, to je pod 30%. Ta skupina je razmeroma majhna, sestavljajo jo 3 učenci. Rezultat
nižji od 20% točk je dosegel 1 učenec. To je učenec, za katerega smo slabši rezultat
predvidevali.
Obstaja pa večja razlika med oddelkoma. Učenci 6. a so dosegli povprečno 31,95 točk, kar je
63,84%, učenci 6. b razreda pa 26,5 točk, kar je 53%.
Državno povprečje se nahaja v rumenem območju, iz česar lahko sklepamo, da pri matematiki
tipični šestošolec v Sloveniji s 65% verjetnostjo:
● sešteva in odšteva decimalna števila (oziroma desetiške ulomke),
● množi dve decimalni števili,
● izračuna vrednost številskega izraza z upoštevanjem vrstnega reda izvajanja računskih
operacij,
● učinkovito in zanesljivo izračuna vrednost izraza, v katerem nastopajo decimalna
števila,
● usvoji pojem ulomka,
● pretvarja merske enote na izbrano enoto in računa z njimi (manjše enote v večje),
● nariše kote in opiše velikost posameznih vrst kotov,
● reši besedilno nalogo (problem).
Šolsko povprečje je v rumenem območjem. Tipični šestošolec naše šole torej z več kot 65%
verjetnostjo:
● sešteva in odšteva decimalna števila (oziroma desetiške ulomke),
● spozna in uporablja pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10),
● iz prikaza razbere podatek,
● reši problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje
in interpretacijo,
● razlikuje like in telesa ter opiše njihove lastnosti,
● razlikuje pravokotnik, kvadrat in opiše medsebojno lego stranic in njihove lastnosti,
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● poveže pojme: daljica, dolžina daljice, mersko število, merska enota,
● reši besedilno nalogo (problem).
Učenci so reševali 9 nalog, ki so bile razdeljene na 50 točkovnih mest in za katere so učenci
lahko pridobili največ 50 točk. Učenci naše šole so pri 1 točkovnem mestu dosegli rezultat, ki
je za več kot 10% nad slovenskim povprečjem, pri 2 točkovnih mestih so nad slovenskim
povprečjem za več kot 5, a ne več kot 10%. Pri še enem točkovnem mestu pa so nad slovenskim
povprečjem za manj kot 5%. Pri dveh točkovni mestih je rezultat naših šestošolcev povsem
poravnan s slovenskim povprečjem. Pri kar 45 točkovnih mestih je njihov rezultat nižji od
slovenskega povprečja. Od tega je pri 10 točkovnih mestih šolsko povprečje za 5% ali manj
pod slovenskim povprečjem, pri 13 točkovnih mestih so rezultati naših učencev pod slovenskim
povprečjem več kot 5 in manj kot 10%, pri 2 točkovnih mestih pa je rezultat naših šestošolcev
za več kot 10% nižji od državnega povprečja.
Učitelji smo z letošnjim rezultatom šestošolcev pri NPZ delno zadovoljni in smo mnenja, da je
dosežen rezultat sicer pričakovan, predvsem odstopanja med a in b oddelkom.
Ugotavljamo, da so nove generacije učencev precej drugačne od preteklih, in da je delo pri
pouku potrebno prilagoditi. Hkrati pa ne moremo pristati na znižanje zahtev do učencev. V
skladu s tem vključujemo v pouk matematike nove pristope, pa tudi učenje učenja. Vendar pa
je učenje pri matematiki vezano tudi na veliko vaje in tako vezano tudi na dom in žal prevečkrat
ugotavljamo, da smo pri neuspešnih in neurejenih učencih velikokrat nemočni, zaradi nemoči
vplivanja na učenčeve domače in socialne razmere.
Matematika 9. razred
Nacionalnega preverjanja iz matematike se je udeležilo 37 učencev devetošolcev, in sicer iz 9.a
razreda 18 učencev in iz 9.b razreda 19 učencev.
Preverjanja se nista udeležila dva učenca (ena učenka in učenec iz 9.b razreda).
Povprečno so učenci naše šole zbrali 21,22 točk od 50 točk, torej 42,43%.
Državno povprečje je 25,53 točk, torej 51,05%.
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Točke

%

Standardni odklon

25,53

51,05

21,51

Povprečni dosežek učencev OŠ borcev 21,22

42,43

24,68

Povprečni dosežek učencev v državi

za severno mejo
Učenci naše šole so dosegli 8,62% nižji rezultat od državnega povprečja.
V 9.a oddelku je bil povprečen rezultat 46,2%, torej blizu državnega povprečja. V 9.b je bil
povprečen rezultat 38,8 %. Velika razlika med oddelkoma je posledica značilnosti učencev. V
a oddelku so bili učenci pridni in delavni, v b oddelku je bilo več učencev z učnimi, vedenjskimi
in vzgojnimi težavami.
Večji standardni odklon naših učencev kaže na to, da so med dosežki naših učencev večje
razlike, kot med dosežki vseh učencev v Sloveniji. To se je večkrat zgodilo tudi prejšnja leta in
je razvidno tudi iz prikazanih grafov.
Rezultati so normalno razpršeni. Pika na dnu označuje slovensko povprečje doseženih točk,
črtica pa povprečje naše šole.
Iz grafa razberemo, da se je precej učencev razvrstilo okoli povprečja (približno tretjina
učencev). Skupina 12 učencev je dosegla rezultate nad državnim povprečjem, torej več kot
51,05%. Drugo skupino sestavljajo učenci z najslabšimi rezultati, to je pod 30%. To skupino
sestavlja 5 učencev, kar 8 učencev pa je osvojilo manj kot 20% točk (iz a oddelka 3 učenci, iz
b oddelka 5 učencev). Ugotavljamo, da so to učenci, za katere so slabši rezultati bili predvideni,
predvsem glede na njihove sposobnosti, odnosa do dela in rezultatov pri ocenjevanjih znanja v
šoli.
Uspešnost po nalogah in v primerjavi s Slovenijo
Test nacionalnega preverjanja je sestavljajo 9 nalog, ki so bile razčlenjene na 50 točkovnih mest
in za katere so učenci lahko pridobili največ 50 točk.
Primerjava uspešnosti reševanja posameznih nalog naših učencev z državnimi povprečji
pokaže, da so naši učenci pri večini nalog nekoliko pod povprečjem.
V primerjavi z državnimi povprečji so naši učenci bolje reševali naloge s področij:
120

● računanje vrednosti potence,
● reševanje problemskih nalog iz vsakdanjega življenja z uporabo %,
● pretvarjanje med sosednjimi časovnimi enotami in računanje s količinami.
V primerjavi z državnimi povprečji so naši učenci slabše reševali naloge s področij:
● seštevanje in odštevanje racionalnega števila,
● množenje in deljenje decimalnega števila s potenco števila 10,
● prepoznavanje pravila zaporedja in zapisovanje manjkajočega člena,
● reševanje linearne enačbe z ulomkom,
● načrtovanje višine na stranico enakokrakega trikotnika.

Ugotavljamo, da so bili naši učenci manj uspešni pri reševanju nalog, ki so zahtevale kritično
razmišljanje, logično sklepanje, prostorske predstave in utrjeno znanje algebrskih struktur,
zato bo potrebno pri učencih razvijati zavest, da je matematika potrebna, saj usposablja človeka
za reševanje teoretičnih in praktičnih nalog.
Sklepna ugotovitev
Učitelji z letošnjim rezultatom devetošolcev pri NPZ niso zadovoljni, a so mnenja, da je
dosežen rezultat pričakovan.
Ugotavljamo, da so rezultati NPZ pri matematiki v sorazmerju z vloženim trudom posameznega
učenca in njegovim znanjem.
Menimo, da so vzroki za slab uspeh naših učencev predvsem izrazita nemotiviranost, neredno
delo in pomanjkanje odgovornosti za lastno znanje. Nemotiviranost se kaže pri pouku, pri
domačih nalogah, pri vajah za NPZ.
Nadpovprečno uspešni so bili le tisti učenci, ki so znali povezovati znanje znotraj matematike
in tudi širše, postavljati ključna raziskovalna vprašanja, ki izhajajo iz življenjskih situacij
oziroma so vezana na raziskovanje matematičnih problemov, kritično razmišljati o potrebnih in
zadostnih podatkih, interpretirati, utemeljiti, argumentirati rešitve, posploševati. V letošnji
generaciji je bilo takšnih posameznikov le nekaj.
Učiteljice matematike menimo, da bo potrebno v prihodnje pri pouku matematike učence še
bolj motivirati, da sami poiščejo poti do rešitev in ne sledijo le nekemu vzorcu, samo tako bodo
učenci spoznali sistematičnost in kreativnost, ki jo nudi matematika.
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Pomembno je, da matematika učencem predstavlja izziv in občutek uspeha.

Angleščina 6. razred
Nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine v 6. razredu se je letos na naši šoli udeležilo 41
učencev iz obeh razredov (22 učencev iz 6. a in 19 učencev iz 6. b razreda).
Rezultati
Podatki za Slovenijo

Osnovna šola borcev za severno mejo

51,36%

59,55%

Razlika: +8,19%
Povprečje na državni ravni (za Slovenijo) je bilo: 51,36%.
Povprečje naše šole je bilo 59,55% oz. 8,19% nad državnim povprečjem.
6. a: 67,36% oz. 16% nad državnim povprečjem.
6. b: 50,73% oz. 0,63% pod državnim povprečjem.
Razlika med 6. a in 6. b je bila 16, 63%.
Najboljši rezultat sta dosegli 2 učenki iz 6. a razreda in sicer 96%.
Tako kot vsa leta je bil preizkus sestavljen iz 4 delov; 2 nalog slušnega razumevanja, 2 nalog
bralnega razumevanja, 2 nalog besedišča ter pisnega sporočanja.
Slušno razumevanje
Naloge slušnega razumevanja so bile iz zahtevnejših območij (iz rumenega, večina nalog iz
rdečega in modrega območja). Za uspešno reševanje so učenci večinoma morali razumeti daljše
vnosno besedilo ter ga povezati s podrobnostmi ali izluščiti določeni podatek.
Učenci so razumeli podrobnosti in glavne misli, uspešno so povezovali informacije, nekateri
so imeli težave z razumevanjem daljšega slušnega besedila v celoti. Učenci so reševali naloge
slušnega razumevanja nadpovprečno.
Bralno razumevanje
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Naloge bralnega razumevanja so bile v rumenem, največ v rdečem in modrem območju. Učenci
so morali razumeti vprašanje in izluščiti iskano informacijo iz besedišča. Za uspešno reševanje
so prav tako morali razumeti pomen besed in besednih zvez. Kratka besedila so morali povezati
z ustreznimi vprašanji ter razumeti glavno misel besedila. Naloge bralnega razumevanja so
učenci reševali nadpovprečno.
Besedišče
Naloge besedišča so bile iz vseh območjih (zeleno, rumeno, rdeče in modro območje). Te
naloge so preverjale poznavanje in rabo besed in besednih zvez. Učenci so morali poiskati
ustrezno besedo iz danega nabora. Prav tako so morali nekatere besede zapisati; zapis daljših
besed je učencem povzročal težave. Pri nalogah iz besedišča so uspešneje reševali naloge, kjer
je bilo potrebno vstaviti besede iz nabora.
Pisno sporočanje
V modro področje so se uvrstili vsi trije kriteriji pisnega sporočanja (vsebina, besedišče in
pravopis ter slovnica).
Učenci so pri nalogi pisnega sporočanja dosegli nadpovprečne rezultate pri slovnici in
vsebini. Manj uspešni so bili pri besedišču in pravopisu.
EVALVACIJA
Izbrane teme so del učnega načrta.
Povprečno smo z dosežki letošnjih šestošolcev zadovoljni, predvsem z učenci 6. a razreda,
kjer je 16 učencev imelo dosežek nad slovenskim povprečjem, manj pa z dosežki učencev 6.
b razreda.
Rezultati NPZ kažejo, da so med učenci zelo velike razlike v znanju, zlasti učenci tujci, zelo
šibki so tudi Romi.

Angleščina 9. razred
Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) iz angleščine v 9. razredu se je letos na naši šoli
udeležilo 39 učencev iz obeh 9. razredov (18 učencev iz 9. A in 21 učencev iz 9. B razreda).
Povprečje na državni ravni (za Slovenijo) je bilo: 55,67%.
Povprečje naše šole je bilo 57,47%, oz. 1,8 nad državnim povprečjem.
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9. A: 64,39% oz. 8,72% nad državnim povprečjem;
9. B: 49,52% oz. 6,15% pod državnim povprečjem.
Razlika med 9. A in 9. B je bila 14,87%.
Najboljši rezultat sta dosegli 2 učenki, in sicer 92%.
Preizkus znanja (testna naloga) je bil sestavljen iz štirih delov:
a) slušno razumevanje, b) bralno razumevanje, c) besedišče, d) pisno sporočanje.
Iz povprečja točk za posamezne naloge je tudi razvidno, da so bili učenci najuspešnejši pri
zadnji nalogi, to je nalogi pisnega sporočanja.
A) SLUŠNO RAZUMEVANJE:
Pri 1. A nalogi (QUEEN OF KATWE) slušnega razumevanja so učenci poslušali intervju z
igralcem Davidom Oyelowo ter obkrožili črko pred najbolj ustreznim od danih 4 odgovorov.
Pri 1. B nalogi (SCIENTIFIC RESEARCHES AND REPORTS) so učenci poslušali novice s
področja znanosti. Vsaki slišani novici so morali izbrati najustreznejši povzetek.
S tem so izkazali, da so izluščili glavno misel in glavne poudarke besedila ter razumeli podatke
in podrobnosti v besedilu.
B) BRALNO RAZUMEVANJE:
1. naloga bralnega razumevanja (THE LITTLE PEOPLE FROM HAWAII) je zahtevala, da
učenci pokažejo razumevanje podatkov in podrobnosti v legendi o malih izmišljenih bitjih, ki
jim Havajčani pravijo Menehuni. Učenci so morali zapisati odgovor z največ 6 besedami na
vprašanja, ki so bila vezana na besedilo. Vprašanja so si sledila v vrstnem redu dogodkov v
besedilu. Sprejemljivi so bili tudi odgovori, ki so bili zapisani s pravopisnimi in slovničnimi
napakami, ki niso vplivale na razumevanje.
Besedilo 2. naloge (RAPSTYLE) govori o glasbeni zvrsti rapu. Naloga je izbirnega tipa z enim
pravilnim odgovorov izmed treh danim možnosti. Učenci so se morali glede na glavno misel,
glavne poudarke besedila in podrobnosti v besedilu odločiti, ali je zapisana trditev glede na
besedilo pravilna, napačna ali podatka v besedilu ni bilo mogoče najti.
C) RABA JEZIKA
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THE FRENCH REVOLUTION
V članku o francoski revoluciji so morali učenci zapolniti vrzeli z ustreznimi besedami, pri
čemer je bila prva črka zapisana, s črticami je bilo označeno tudi število črk v manjkajočih
besedah. Učenci so morali razumeti sobesedilo, saj drugače niso mogli rešiti testnih postavk.
D) PISNO SPOROČANJE:
Pri pisni nalogi so učenci s pomočjo iztočnic razmišljajo o potovanjih. Iskali so vzroke, zakaj
ljudje potujejo, razmišljali o svojem idealnem potovanju in pojasnjevali, zakaj pravimo, da
potovanja širijo obzorja.
Vrednotena so bila tri različna področja: vsebina (4 točke), besedišče in pravopis (3 točke),
slovnica (3 točke).
SKLEP:
Izbrane teme so del učnega načrta.
Z dosežki letošnjih devetošolcev smo zadovoljni, zlasti z učenci 9.A, ki so se zelo dobro
odrezali pri vseh nalogah in zbrali veliko točk pri zadnji nalogi, to je nalogi pisnega sporočanja.
Rezultati NPZ kažejo, da so med učenci zelo velike razlike v znanju, zlasti učenci tujci pridejo
k nam z zelo slabim znanjem. Zelo šibki so tudi učenci Romi.

Nemščina 9. razred
Preizkus NPZ iz TJN je sestavljen iz:
a) slušnega razumevanja,
b) bralnega razumevanja,
c) poznavanja in rabe jezika,
d) pisnega sporočanja.

Teme, ki jih je preizkus vseboval, so: prosti čas – šport, počitnice; prazniki – rojstni dan,
nakupovanje, kakovost, cena; dom in družina – hišni ljubljenčki; jaz – izkušnje, želje, načrti,
šola, poklici, potovanja; naravno okolje – skrb za okolje, domišljijski svet.
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NPZ iz TJN je pisala samo ena učenka naše šole, ki je pri tem dosegla 15%. Gre za učenko, ki
je učno zelo šibka in ji je bilo potrebno prilagoditi metode in oblike dela pri pouku. Državno
povprečje je 56,47% odstotnih točk.
SKLEP PREDMETNE KOMISIJE ZA NEMŠČINO
Sklep Predmetne komisije za nemščino pravi, da opisi dosežkov po območjih kažejo, da so bili
učenci najuspešnejši pri slušnem razumevanju. Nalogi slušnega razumevanja sta bili pretežno
porazdeljeni v vsa štiri območja, se pravi zeleno, rumeno, rdeče in modro.
Naloge bralnega razumevanja so bile razpršene v zeleno, rumeno in rdeče območje. Od učencev
so zahtevale natančno branje, prepoznavanje pomena neznanih besed iz sobesedila in
povezovanje delov besedila, razvrščanje povzetkov k delom besedila.
Naloge poznavanja in rabe jezika spadajo na višjo taksonomsko raven, zato so tudi bolj
selektivne.
Poznavanje in rabo jezika smo preverjali v sobesedilu. Testne postavke so bile razpršene v vsa
štiri območja, večina se jih je uvrstila v rdeče območje. Zahtevnejša je bila tudi tvorbna naloga,
ki preverja sporazumevalno sposobnost učencev. Ti imajo še vedno največ težav z jezikovno
pravilnostjo. Dokaj uspešni so bili pri kriteriju zgradba, kar dokazuje, da so zmožni napisati
povezano besedilo s pomočjo iztočnic. Naloga se je uvrstila v vsa območja, razen v zelenega.
Le povprečno in nadpovprečno uspešni učenci so nalogo rešili uspešno.
Ravni zahtevanega znanja so v skladu s cilji in standardi učnega načrta, zato so rezultati
pričakovani. Presenetljivo je le, da učenci pri pisnem sestavku niso uspeli izčrpno vključiti vseh
izhodišč, čeprav jim je tema o počitnicah blizu. Prav tako je iz istega razloga presenetljivo, da
se je kriterij besedišče uvrstil v modro območje.
Podobne rezultate je pokazala tudi naša učenka, ki je tako kot njeni vrstniki, bila uspešnejša pri
slušnem in bralnem razumevanju bolj kot pri poznavanju in rabi jezika ter pri pisnem sestavku,
kjer ne gre samo za uporabo besedišča, temveč tudi za pravilen zapis besed in povedi ter
smiselnost sestavka.
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8.23 Delo strokovnih aktivov

8.23.1 Delo aktiva 1. VIO
Aktiv 1. VIO je v šolskem letu 2018/19 vodila Mojca Birsa. V aktivu so sodelovale učiteljice:
Maja Prodanovič, Marija Leben, Katja Viltužnik, Petra Hernah, Svetlana Nikolić, Mateja
Draškovič, Alenka Frangeš. Učiteljice so se sestale štirikrat v letu. Program dela je zajemal:
načrtovanje in izvedbo dni dejavnosti, prireditve, manifestacije in druge aktivnosti po LDN
šole, formativno spremljanje, vodnik od A do Ž, … Sproti so reševale nastalo problematiko
(učno in vzgojno). Sestanki so vsebovali izmenjavo mnenj in analizo tekočega šolskega leta.
Učiteljice so redno sodelovale v vseh vertikalnih aktivih. Na oddelčnih konferencah so se
pridružili še učitelji, ki poučujejo v 1., 2. in 3. razredu, ter šolska svetovalna služba. Učiteljice
so tudi sodelovale z učiteljicami 2. triade in učiteljicami podaljšanega bivanja.

8.23.2 Delo aktiva 2. VIO
Aktiv 2. VIO je v šolskem letu 2018/19 vodila Višnja Jančec. V aktivu so sodelovale učiteljice:
Višnja Jančec, Anja Pušnik, Natalija Čerček in Danica Kladošek. Učiteljice so se sestale trikrat
v letu. Zastavile so si program dela, ki je zajemal: načrtovanje in izvedbo dni dejavnosti,
razrednih ur, uskladitev kriterijev ocenjevanja, načrt pisnih preizkusov znanja, načrtovanje dela
z nadarjenimi učenci, formativno spremljanje, … Sproti so reševale nastalo problematiko (učno
in vzgojno). Sestanki so vsebovali izmenjavo mnenj in analizo tekočega šolskega leta.
Učiteljice so redno sodelovale v vertikalnih aktivih. Na oddelčnih konferencah so se učiteljicam
pridružili še učitelji, ki poučujejo v 4. in 5. razredih, ter specialne pedagoginje. Učiteljice so
sodelovale tudi z učiteljicami 1. triade in učiteljicami podaljšanega bivanja.
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8.23.3 Germanistični aktiv
Germanistični aktiv v sestavi Mateje Barbarič, Metke Kozar in Maruške Vekjet se je v tem
šolskem letu sestal trikrat. Na začetku šolskega leta, ob polletju in ob zaključku. Na začetku so
se planirale dejavnosti za šol. l. 2018/2019 in razdelitev nalog. Ob polletju je sledila evalvacija
planiranih dejavnosti in analiza 1. redovalnega obdobja pri TJN in NI 1, 2, in 3. Ob koncu šol.
l. je ponovno sledil pregled realizacije dela po letnem delovnem načrtu aktiva. Realizirane so
bile naslednje stvari:
●

radijska oddaja ob Evropskem dnevu jezikov skupaj z angleškim aktivom,

●

sodelovanje MPZ na božičnem koncertu v Avstriji,

●

tekmovanje iz znanja nemškega jezika za učence 9. r.,

●

nemška bralna značka Epi Lesepreis za učence II. in III. VIO,

●

izlet v Märchenwald za učence fakultativnega pouka nemščine,

●

NPZ iz TJN za učenko 9. r.,

●

večjezičnost,

●

spremljanje napredka učencev s formativnim spremljanjem.

Vodja aktiva je Mateja Barbarič.

8.23.4 Slavistični aktiv
V šolskem letu 2018/19 je deloval vertikalni aktiv slavistk v sestavi sledečih učiteljic: Danica
Kladošek, Mateja Draškovič, Denis Kokol, Mateja Barbarič, Mojca Birsa, Maja Prodanovič,
Natalija Čerček, Klara Napast, Alenka Frangeš, Višnja Jančec in Alenka Fingušt.
Po potrebi so se pridružile tudi ostale učiteljice razrednega pouka.
V aktivu so načrtovali in izvajali prvine formativnega spremljanja v posameznem razredu,
osvežili dejavnosti za dvig bralne pismenosti, se posvetovali o seznamih knjig za domače
branje, izbrali gradivo in se skupaj pripravili na Cankarjevo tekmovanje, evalvirali sprotno delo,
analizirali posodobljen učni načrt za slovenščino in sprejeli sklepe za nadaljnje delo s pričetkom
v avgustu 2019, ko bodo največ časa namenili posodobljenemu učnemu načrtu.
Ponovno so preverili (in poenotili) kriterije ocenjevanja znanja.
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Glede na to, da je sodobni pouk slovenščine zasnovan tako, da je veliko pozornosti namenjeno
dejavnosti branja, so se dogovorili o tem, kako branje čim bolj uspešno spodbujati. Dva izmed
načinov sta domače branje ter bralna značka. Bralna značka je priporočljiva; knjige zanjo
izbirajo učenci samostojno, brez t. i. »priporočilnih seznamov«, za opravljeno bralno značko so
tudi zmeraj nagrajeni (knjiga oz. priznanje, obisk književnika, ogled filma po literarni predlogi
...). Domače branje je obvezno in ga učitelji preverjajo na različne načine (ustna ali pisna
obnova, delovni listi, govorni nastop, debata, okrogla miza ...). Domačega branja ne ocenjujejo
vsakič, če pa ugotovijo, da učenec knjige ni prebral, lahko dobi dodatno delo, ki se oceni. V
okviru aktiva so se tudi skupaj pripravili na vrednotenje NPZ v 6. razredu, in sicer je vodja
aktiva (A. Fingušt) organizirala krajši seminar za učitelje, ki so vrednotili NPZ slovenščine, na
katerem je učiteljem predstavila program, naloge za vajo in standardizacijo ter jim pojasnila
nekatere najbolj dvoumne rešitve.

Horizontalni aktiv slavistk v sestavi Mateja Barbarič, Klara Napast in Alenka Fingušt se je
srečeval tedensko in sproti analiziral aktualno učno problematiko. Sproti so preverjale, kako
poteka delo v posamezni učni skupini, se posvetovale o tem, kje so največji izzivi ter o
učinkovitih učnih metodah in tehnikah, hkrati pa se tudi usklajevale glede načina, vsebine in
časovnega okvira ocenjevanj.
Vodja slavističnega aktiva je bila Alenka Fingušt.

8.23.5 Aktiv športa
V šolskem letu 2018/19 so v okviru športa izvajali pouk redne športne vzgoje in ostale
spremljevalne dejavnosti na področju športa.
V ta namen so določili učitelje, ki so izvajali vsebine za predmetno področje šport:
-

mag. Nina Kolenc, predmetna stopnja, 4. in 5. razred,

-

Boštjan Kamenšek, predmetna stopnja, 4. in 5. razred,

-

Mihael Kraner, razširjen program šport, OPB,

-

Denis Kokol, razširjen program šport, OPB,

-

Petra Hernah, 1. do 3. razred,

-

Mojca Birsa, 1. do 3. razred,
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-

Mateja Draškovič, 2. razred,

-

Katja Viltužnik, 1. do 3. razred,

-

Romana Bračič, oddelek podaljšanega bivanja,

-

ostali strokovni delavci šole, ki izvajajo pouk na razredni in predmetni stopnji.

V okviru rednega programa šport so se izvajali programi:
-

šport od 1. do 9. razreda,

-

izbirni predmet Šport za sprostitev (9. razred),

-

izbirni predmet Izbrani šport (7. razred),

-

izbirni predmet Šport za zdravje (8. razred),

-

neobvezni izbirni predmet- šport (4., 5. in 6. razred),

-

razširjen program šport (1. do 9. razred),

-

interesne dejavnosti (za nadarjene).

Izbirni predmeti so se izvajali fleksibilno in v strnjeni obliki.

Ostale dejavnosti, ki so se izvajale v šolskem letu 2018/ 19:
-

izvajanje programa »Razširjen program športa (RAP)«,

-

športni dnevi,

-

interesne dejavnosti na področju športa ,

-

udeležba na šolskih športnih tekmovanj,

-

šole v naravi s športno vsebino,

-

sodelovanje v športnih programih »Zlati sonček«, »Krpan«,

-

sodelovanje v programu »Naučimo se plavati«,

-

sodelovanje z raziskovalno nalogo v projektu "Mladi za napredek Maribora"

-

sodelovanje v projektu Erasmus+ in projekt EUPEO

-

izvajanje projekta "Daily Mile-kids fit for life"

-

- izvajanje projekta "Postani športnik: misija samozavest"

-

izobraževanja na področju športa,

-

ažuriranje spletne strani Športni Borči, ki obvešča o rezultatih na šolskih športnih
tekmovanj,
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-

organizacija zaključne prireditve za naj športnika in športnico šole, imenovana »Športni
Borči«,

-

predstavitev veslanja, veslaški klub DEM Maribor,

-

izveden projekt »Športno vzgojni-karton«,

-

sodelovanje v projektu »Otroška športna zima«,

-

sodelovanje v projektu »Šport Špas DDIGVG«,

-

izvajanje vsebin v projektu »Razgibajmo osnovnošolce«,

-

sodelovanje v projektu »Simbioza giba« za pridobitev naziva "Simbioza šola",

-

skrb za športne dejavnosti v prostoru - Gibalnica,

-

sodelovanje na javnem natečaju Postani športnik:misija samozavest,

-

priprava šolske razstave

-

sodelovanje na 3. Mariborskem mestnem teku,

-

Maistrov pohod,

-

pohod na mariborsko Pohorje..

"Razširjen program športa« se je izvajal po pouku za vse razrede šole. V ta namen je bil
sestavljen urnik, po katerem so vsi razredi imeli še dve dodatni uri športa na teden. Program je
izvajalo več delavcev šole ( Mihael Kraner, Denis Kokol, Nina Kolenc..).
Kljub obsežnemu programu v telovadnici, se je poskušalo dodatno vključiti nekaj ur interesnih
dejavnosti na področju športa. Vsebine interesnih dejavnosti so bile določene na podlagi
zasedenosti telovadnice in posledično zmožnosti izvedbe le-teh. Interesne dejavnosti so izvajali
zunanji sodelavci in učiteljice šole.
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8.23.6 Aktiv OPB
Delo v oddelku podaljšanega bivanja jem potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom in po
predvidenem dnevnem razporedu.
Po pouku so se učenci zbrali v učilnici 2.b razreda in organizirano odšli na kosilo. Pri tem smo
učiteljice učence posebej opozarjale na pomen ustreznih navad pred in po jedi ter na pomen in
nujnost kulturnega uživanja hrane, ter pravilne uporabe jedilnega pribora.
Čas po kosilu je bil neusmerjen prosti čas – čas za sproščanje, pogovarjanje ali igranje po želji
učencev. Vsak dan je bil čas namenjen razvijanju bralnih strategij: branje učiteljice v
nadaljevanjih Pike Nogavičke, Bontona za otroke, Nežno srce, Pripovedke, Knjige o čustvih…
in po opravljeni domači nalogi so učenci še tiho brali (5 do 10 min). Veliko časa je bilo
namenjenega v prostem času za igre na prostem – na šolskem igrišču..
Sledil je čas, namenjen samostojnemu učenju in opravljanju domačih nalog, pri čemer smo
učiteljice učencem po potrebi individualno pomagale in jih spodbujale k delu, natančnosti in
pravilnosti opravljene naloge. Poudarek je bil na pomenu rednega, samostojnega in uspešnega
opravljanja šolskih obveznosti. Po opravljeni domači nalogi so učenci še deset minut tiho brali
ali se učili – ponavljali obravnavano snov.
Po opravljeni domači nalogi so imeli učenci priložnost za razne ustvarjalne dejavnosti.
Izdelovali so dekoracijo za učilnico in sodelovali pri izdelavi dekoracije za večnamenski
prostor.
Učiteljice podaljšanega bivanja smo se sproti usklajevale. Redno

smo sodelovali

z

razredničarkama tako da smo morebitne težave reševale sproti in skupaj.

8.23.7 Vertikalni družboslovni aktiv

ČAS
SEPTEMEBER
pon., 17.9.

MANIFESTACIJA

ORGANIZATORJI

Bralni maraton

Klara Napast
Barbara Škrbić

pon, 17.9.

Dan zlatih knjig

Klara Napast (prvošolčki)

sreda, 26. 9.

Evropski dan jezikov radijska oddaja (3. šolsko
uro) +

Aktiv TJ (Anglistke in
germanistke)
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OKTOBER
1.10.-5.10.???
Teden otroka

Tema:
Delavnice Enajsta šola
Zbiranje šolskih potrebščin

Sreda, 3.10.

Projekt: Rastem s knjigo – 7. Barbara Škrbić
razred

Petek, 12.10.

Dan šole

torek, 16.10.
1. KULTURNI DAN

Dan evropske kulturne
dediščine (obisk
Erasmus+)
Oblačilna kultura in
ljudska pesem, folklora
Prireditev + Pokrajinski
muzej (6.-9. razred) +
ogled Maribora (Srednja
šola za gostinstvo in
turizem)

sreda, 24.10.– 3. šolska ura

Mateja Barbarič + šolski
parlament

Alenka Fingušt
Klara Napast
Natalija Augustinović
Breda Gaber Pavlović
Mateja Käfer
Katja Viltužnik
Manja Leben

Breda Gaber Pavlović
Radijska oddaja ob dnevu
OZN

NOVEMBER
Med 12. in 16.11. - projektni
teden Maister
sreda, 14.11.

Čet., 22.11.

Obisk kadetnice – 9. razred
+ Karierni sejem
+ Obisk Maistrove knjižnice
– 8. razred

Breda Gaber Pavlović +
spremljevalci
Alenka Fingušt
Klara Napast
Mateja Barbarič

5. razred: Ogled obeležij

razredniki

Proslava ob 100-letnici
bojev za severno mejo
+ Kviz ob 100-letnici +

Klara Napast (nosilka)
Alenka Fingušt
Mateja Barbarič
Rozika Puvar
Mateja Käfer
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Pon., 26.11. Tehnični dan

Otvoritev razstave na vratih
in slavnostno odkritje
portretnega kipa g. Ornika
+ izid znamke ob 100-letnici
bojev za sev. mejo
+ Obisk groba R. Maistra v
sklopu šolske skupnosti +
+
Predviden program v
Kadetnici
(po potrebi)

Čet., 29.11. Bazar
Veseli december - delavnice
Bazar
DECEMBER
Četrtek, 13.12.

GU + Božični koncert +
upokojenci

Mateja Käfer
Manja Leben

december

200-letnica Svete noči
Salzburg + izlet za učence
nemščine

Mateja Käfer
Maruška Vekjet

Petek, 21.12. Pouk po urniku Ob 10.30 proslava ob dnevu
samostojnosti

Alenka Fingušt
Mateja Käfer

JANUAR
januar

Delavnice Večjezičnost

Anglistke in germanistke

EST Sen kresne noči
(6.-9. razred)

Jelka Golob
Metka Kozar

čet, 7.2.

Proslava + podelitev
Prešernovih listin

Mateja Barbarič
(Rozika Puvar, Mateja
Käfer)

18.2.-22.2.

ZIMSKE POČITNICE

FEBRUAR
Petek, 1.2.
2. KULTURNI DAN
(za 2.2.2019)
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MAREC
Torek, 5.3. Pust

Pouk (6.-9. razred)

marec

Revija pevskih zborov
Mladina poje

Mateja Käfer

marec
3. KULTURNI DAN

SNG – Ogled predstave (6.9)

Mateja Barbarič

APRIL
Torek, 16.4. TD
Čet., 18.4.

Pomladni dan
Bazar

torek, 23.4.

Noč knjige

Klara Napast

petek, 26.4.

Oddaja šolskega radia ob 27.
Aprilu in 1. maju

Breda Gaber Pavlović

Zaključek bralne značke

Klara Napast

Revija mladinskih pevskih
zborov Mladina poje

Mateja Käfer

Zaključne ekskurzije

razredniki

Torek, 11.6.
(za 12.10.)

Zaključna prireditev za
starše 6. – 9. razred

Barbara Škrbić

Četrtek, 13.6.
Petek, 14.6.

Valeta
Športni Borči

Klara Napast

Torek, 18.6.

Zaključna prireditev RS

Pon, 24.6.

Proslava ob dnevu
državnosti, ob 10.30

MAJ
Maj

Četrtek, 23.5.
JUNIJ

Mateja Barbarič
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8.23.8 Poročilo o delu vertikalnega aktiva za GUM
Opravljena sta bila dva sestanka vertikalnega aktiva za GUM in sicer:
Prvi: dne 25.08.2018, ob 12.30 v učilnici št. 7;
Drugi: dne 25.01.2018, ob 14.00 v učilnici št. 7.
Na prvem sestanku vertikalnega aktiva smo se dogovarjali o glasbenih nastopih v novem
šolskem letu in vključevanju učencev na prireditvah.
Na drugem sestanku smo sestavljali glasbene točke za 08. marec ter zaključno prireditev v
juniju.
V juniju je vodja aktiva nudila pomoč kolegicam pri učenju skupne pesmi za zaključno
prireditev in pripravila glasbeno matrico. Na prireditvah je izvajala korepeticije in spremljala
nastope Otroškega pevskega zbora prvih razredov.

8.23.9 Poročilo aktiva anglistov
Anglistke Nevenka Pilih, Darinka Jež, Maruška Vekjet in Metka Kozar, so se sestale 21. 6.
2018 ter pregledale pregledale plan dela, ki so si ga zadale na začetku šolskega leta in ugotovile,
da so realizirale vse zastavljene cilje. Pregledale so rezultate, ki so jih učenci dosegli na
tekmovanjih iz angleščine ter pri angleški bralni znački, primerjale rezultate NPZ s prejšnjimi
leti, analizirale delo z nadarjenimi učenci ter druge dejavnosti. Učenci so bili skozi vse šolsko
leto vpeti v številne dejavnosti v okviru programa Erasmus+ Latch, zlasti pa v mesecu marcu,
ko so nas obiskali naši partnerji.
Med šolskim letom so se anglistke tedensko srečevale po vnaprej določenem urniku
usklajevanja.
Vodja aktiva anglistov je Metka Kozar.
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8.23.10 Poročilo družboslovnega aktiva
Članice družboslovnega aktiva so se sestale petkrat v letu. V mesecu septembru so preverile
datume načrtovanih dejavnosti, možnosti medpredmetnega sodelovanja na dnevih dejavnosti,
šolskih ekskurzijah ter drugih dejavnostih organiziranih znotraj družboslovnega aktiva ter
drugih aktivov. Načrtovale so tudi formativno spremljanje znotraj posameznih predmetov. V
mesecu februarju so evalvirale opravljene dejavnosti ter zapisale predloge in izboljšave za
naprej. V meseci aprilu in maju so preverile izpolnitev ciljev pri načrtovanih dejavnostih. V
mesecu juniju so se sestale, kjer so evalvirale dejavnosti in dogodke celotnega leta ter
načrtovale delo za šolsko leto 2018/19, kar je bilo tudi predstavljeno na skupnem usklajevanju
vseh šolskih dogodkov.
Članice aktiva so: Nevenka Pilih, Darinka Jež, Maruška Vekjet, Mateja Barbarič, Breda Gaber
Pavlović, Maja Pečnik, Mateja Käfer, Rozika Puvar, Klara Napast, Alenka Fingušt. Vodja
aktiva je Metka Kozar.
8.23.11 Poročilo aktiva šolske svetovalne službe
Članice aktiva: Barbara Škrbić, Natalija Augustinovič, Tjaša Lajmsner Paklec, Mojca Ritlop in
Sanja Fridau.
Delovanje aktiva:
Članice aktiva so se sestajale vsakih 14 dni, oziroma po potrebi. Na srečanjih aktiva so
obravnavale sprotno učno-vzgojno problematiko na šoli in posamezne primere pomoči
potrebnih učencev. Hkrati so prenašale znanja/izobraževanja in se informirale med seboj.
Dejavnosti:
Članice ocenjujejo, da so učinkovito in zavzeto izvajale načrtovane dejavnosti, in sicer so nudile
podporo in svetovanje učiteljem in vodstvu šole ter učencem in njihovim staršem. Nudile so
strokovno mnenje in pomoč pri vpeljevanju novosti ter drugih dejavnosti in projektov na šoli.
Realizirale so naslednje zastavljene aktivnosti in naloge:
●

organizirale so kakovostna predavanja za starše in preventivne dejavnosti za učence, za
kar je še posebej skrbela Tjaša Lajmsner Paklec,
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●

koordiniranje ter izvedbo šolske in vrstniške mediacije, za kar je skrbela Natalija
Augustinovič,

●

diagnostiko in testiranje učencev v izvedbi Natalije Augustinovič,

●

izvajanje individualne in skupinske učne pomoči, koordiniranje učne pomoči
prostovoljcev iz Slovenske filantropije in izvajanje delavnic pridobivanja socialnih
veščin v skrbi Tjaše Lajmsner Paklec,

●

delo z nadarjenimi in Romi pod okriljem Barbare Škrbić,

●

vpis šolskih novincev in oblikovanje bodočih prvih razredov, realizirano s strani
Barbare Škrbić.

8.23.12 Poročilo o delu strokovnega aktiva matematike od 6. do 9. razreda
Članice aktiva so skupaj preverile ustreznost letnih priprav, ki vsebujejo: didaktične sklope,
podsklope, funkcionalne in izobraževalne cilje po UN, strukturo pouka, medpredmetne
povezave, mesečno in urno opredelitev … Ob četrtkih je potekalo tedensko usklajevanje in
izmenjava izkušenj, predlogov, vprašanj.
V pouk matematike že vsa leta vključujejo tiste aktivnosti in vsebine, za katere mislijo, da bodo
dolgoročno vplivale na izboljšanje znanja učencev.
Podrobni analizi NPZ iz matematike glede uspešnosti učencev za leti 2018 in 2019 sta bili
opravljeni in predstavljeni vključno z načrtom dela za novo šolsko leto. Periodične analize dela
so bile izdelane po vsakem pisnem preizkusu znanja.
V mesecu februarju je bila organizirana likovno – matematična delavnica za nadarjene učence
od 6. do 9. razreda na temo: »Fibonaccijevo zaporedje in zlata spirala«. Vsebina delavnice za
udeležence je bila namenjena spoznavanju in preizkušanju sodobnih pristopov k poučevanju
raziskovalnega pouka.
Priprave na tekmovanje so potekale v okviru dodatnega in rednega pouka iz matematike.
Organizirali smo šolsko tekmovanje iz znanja matematike. Učenci so se udeležili tudi
državnega tekmovanja. Z rezultati tekmovanj iz znanja matematike so učiteljice zadovoljne. Pri
učencih so tekmovanja s področja matematike zelo dobrodošla, pozitivno vplivajo na njihovo
samopodobo in na delo pri pouku matematike.
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Učiteljice matematike so sodelovale pri e-vrednotenju nalog NPZ iz matematike. Učiteljici
Alenka Repnik in Bojana Robič sta sodelovali pri vrednotenju nalog NPZ za 9. razred, učiteljica
Danica Kladošek pa pri vrednotenju nalog v 6. razredu.
Celo leto je potekalo sodelovanje z vertikalnim aktivom matematikov, tako bo tudi v prihodnje.

8.23.13 Poročilo o delu naravoslovnega aktiva
V aktivu naravoslovja so sodelovali učiteljice in učitelji Irena Tarkuš Trikič (vodja), Jelka
Golob, Bojana Robič Vladimir Širec, Alenka Repnik, Nina Kolenc, Boštjan Kamenšek, Mihael
Kraner, Sergej Pukšič, Natalija Čerček, ter po potrebi učiteljice 1. in 2. VIO.
V okviru aktiva so pozornost posvetili nadaljnjem razvijanju formativnega spremljanja pouka,
razvoju bralne pismenosti, še posebej pa so se sestajali na srečanjih v projektu NA MA poti.
Učitelji naravoslovnega aktiva so pripravljali učence na različna tekmovanja, bili smo mentorji
učencem pri pripravi raziskovalnih nalog.
Sodelovali so pri popoldanski delavnici Fibonacci.
Ugotovili so, da imajo primerno pripravljene letne načrte, preverili in uskladili so kriterije
ocenjevanja znanja.
Vodja aktiva Irena Tarkuš Trikič.
8.23.14 Poročilo o delu aktiva razrednikov
Razredniki so v skladu z oddanimi evalvacijami dela na razrednih urah v preteklem šolskem
letu avgusta načrtovali svoje delo. Vzgojno delo so poenotili po horizontali in vertikali. Prav
tako so oddali načrte za izvajanje razrednih ur. Glede na ugotovitve in analize so ugotovili, da
so vzgojni programi ustrezno izbrani ter z njimi nadaljujejo.
1. VIO nima razrednih ur. Njihovo delo vsebuje veliko aktivnosti povezanih s prepoznavanjem
čustev, uravnavanjem vedenj, uporabljajo tehniko semafor ter aktivnosti s PACE programa.
2. VIO uporablja aktivnosti s programa Pro safe ter delno iz 8 krogov odličnosti. Posvečajo se
sodelovanju, reševanju konfliktov ter izvajajo delavnice, ki so posledica konkretnih trenutnih
situacij. V četrtem razredu so vnašali tudi elemente Fit pedagogike in sproščanja.
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3. VIO prav tako dela po programu 8. krogov odličnosti. Veliko časa namenijo reševanju
sprotnih situacij, razgovorom o odraščanju ter s tem povezanimi temami. V osmem in devetem
razredu se posvečajo tudi poklicni orientaciji. V osmem razredu so imeli tudi delavnice
UNICEF-a Migracije in izseljenost ter Bodi frajer, misli s svojo glavo.
Razredniki so na aktivu izpostavili problematiko razrednikov, ki ne poučujejo svojega razreda
v celoti, ter časovno problematiko izvajanja razrednih ur.
Člani aktiva bodo julija opravili evalvacijo dela ter pripravili predloge za šolsko leto 2019/2020.

8.23.15 Poročilo o delu aktiva za vzgojni načrt
Člani aktiva za vzgojni načrt Barbara Škrbić, Tjaša Lajmsner Paklec, Mojca Birsa, Alenka
Fingušt ter Natalija Augustinovič so v juliju 2018 pripravili delavnice, katerih cilj je bil
poenotiti vzgojno delovanje strokovnih delavcev šole. Na delavnici so začrtali naslednje
vzgojne poudarke:
1. triada: kultura prehranjevanja, oblikovanje ter upoštevanje pravil, vedenje med
odmori, reševanje problemov na način zmagam - zmagaš;
2. triada: seganje v besedo učiteljem, neprinašanje šolskih potrebščin;
3. triada: neprinašanje stvari, domačih nalog, klepetanje, seganje v besedo, velika odsotnost,
sprenevedanje, tajenje ob krivdi, hrup v jedilnici.
Na pedagoških konferencah so učitelji evalvirali izvajanje dogovorjenih vzgojnih postopkov
ter načrtovanih aktivnosti. Ugotavljajo, da z zastavljenim vzgojnim delovanjem uspešno
rešujejo vzgojne izzive učencev, saj hujše vedenjske problematike ni zaznati.
Aktiv za vzgojni načrt je pregledal ter dopolnil vzgojni načrt šole za šolsko leto 2018/2019. V
avgustu se načrtuje sklica aktiva, na katerem bo pregledan obstoječ vzgojni načrt, ki se bo po
potrebi dopolnil ali popravil.
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9. ŠOLSKA PREHRANA
Delo organizatorja prehrane opravlja Dragica Jurkušek.
Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor ima lastno kuhinjo, v kateri pripravljamo zajtrk,
dopoldansko malico, kosilo ter popoldansko malico. Na dopoldansko malico je bilo v šolskem
letu 2018/2019 prijavljenih 350 učencev, na kosilo pa 326 učencev. Šolska kuhinja pripravlja
kosila še za osnovno šolo Draga Kobala Maribor (okoli 400 kosil) ter podružnično šolo Brezje
(med 50 in 70 kosil). Poleg omenjenih obrokov v kuhinji pripravljajo tudi individualne diete za
učence z ugotovljeno alergijo na določene sestavine živil in druge diete.
Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo
prehrano otrok, povzeta po evropskih priporočilih (DACH priporočila). Ravnamo se po
prehranskih smernicah, ki jih je izdalo Ministrstvo za šolstvo, s sodelovanjem Ministrstva za
zdravstvo. Pri prehrani otrok upoštevamo tudi nove standarde in normative, ki jih je izdal Zavod
RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje.
Jedilnike smo objavljali na spletni strani šole in na oglasni deski.
9.1Računovodstvo in nadzor cen živil
Na vseh šolah je organizatorica spremljala dnevno gibanje cen živil in s tem tudi obrokov.

9.2 HACCP
S pomočjo HACCP sistema zagotavljamo kakovost hrane in pijače, ki jo ponuja naša šola.
Posvetili smo se predvsem pravilnemu praktičnemu izvajanju in spremljanju količin, ki jih
nadzorujemo.
9.3 Spremljanje zakonodaje
Za zagotavljanje primerne ponudbe hrane in pijače je nujno spremljanje zakonodaje s področja
HACCP in javnega naročanja ter zakonodaje s področja šolske prehrane. Tudi letos smo
posodabljali naš način zagotavljanja in izvajanja šolske prehrane v skladu z zakonodajo.
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9.4 Sodelovanje z zunanjimi ustanovami
Zavod za zdravstveno varstvo je izvajal nadzor nad zagotavljanjem higienske neoporečnosti
hrane iz šolske kuhinje, skladiščenjem živil in postopki pri pripravi hrane.
Inšpektorat Ministrstva za zdravje je izvajal nadzor nad hrano in pijačo, ki smo jo ponujali v
šolski kuhinji ter postopki shranjevanja živil in priprave hrane v šolski kuhinji.

9.5 Sodelovanje z drugimi organizatorji prehrane, starši, učenci, učitelji in vodstvom šole
ter predstavniki EPK Urbane brazde

Vsi učenci na vseh treh šolah so poslušali predavanje o zdravem življenju in zdravi prehrani.
Zdrava prehrana spada v vrh vrednot bivanja na naši šoli. Pod mentorstvom organizatorke
šolske prehrane Dragice Jurkušek že nekaj let sodelujemo v projektih ZDRAVA ŠOLA in
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, s katerima želimo spodbuditi zdrav način življenja vseh
učencev. Z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi projekta širita znanje o pomenu zdravja,
k čemur sodi tudi sadje, ki je učencem naše šole vedno na voljo.
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10. SODELOVANJE S STARŠI

Govorilne ure in roditeljski sestanki so bili realizirani po šolskem koledarju. V vsakem razredu
so bili najmanj trije roditeljski sestanki. Za vse starše smo imeli v septembru skupni sestanek s
predstavitvijo novosti v šolskem letu.
Skupne teme na roditeljskih sestankih so bile: predstavitev LDN, poročila o delu, prometna
varnost, analiza učnega uspeha oddelka, vzgojna problematika oddelka, razne pobude staršev.
Roditeljski sestanki
1. roditeljski
sestanek

2. roditeljski sestanek

6. september 2018

15. november 2018

3. roditeljski

4. roditeljski

sestanek

sestanek

14. februar 2019

18. april/9. maj 2019

13. september 2018
Predavanja za starše
Datum

Predavanje

13. 9. 2018 ob 17. 00

Moj otrok je šolar, Alenka za starše učencev 1. razreda
Zupančič Danko, prof. def.
(Svetovalni center za otroke,
mladostnike in starše Maribor)

9. 10. 2018 ob 17. 00

Vzgojne
usmeritve
po za starše učencev od 1. do 9.
starostnih obdobjih, Marko razreda
Juhant, specialni pedagog

14. 11. 2018 ob 17. 00

Čustvene
stiske
in za starše učencev od 2. do 8.
psihosomatika otrok, Miran razreda
Babič, psiholog (Svetovalni
center za otroke, mladostnike in
starše Maribor)

10. 1. 2019 ob 17. 00

Vloga družine pri oblikovanju za starše učencev od 5. do 7.
poklicne poti mladostnika, razreda
Suzana
Padežanin
Lavuger,
psihologinja (Svetovalni center za
otroke, mladostnike in starše
Maribor)

10. 1. 2019 ob 17. 00

Dejavniki poklicnega izbora, za starše učencev 8. razreda
Tjaša
Lajmsner
Paklec,
psihologinja (OŠ borcev za
severno mejo)
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14. 2. 2018 ob 17. 00

Merila za vpis v srednjo šolo – za starše učencev 9. razreda
poklicna orientacija, Tjaša
Lajmsner Paklec, psihologinja
(OŠ borcev za severno mejo)

Govorilne ure
Mesec

Datum, vsebina

September

Četrtek, 6./13. september 2018 (roditeljski sestanki)

Oktober

torek, 9. oktober 2018

November

četrtek, 15. november 2018
petek, 30. november 2018 - tržnica

December

četrtek, 13. december 2018 - medgeneracijski koncert

Januar

četrtek, 10. januar 2019

Februar

četrtek, 14. februar 2019 (roditeljski sestanki)

Marec

četrtek, 14. marec 2019 - prireditev

April

četrtek, 18. april 2019
Tržnica »Pomladni dan«, roditeljski sestanek (6. in 9. razred)

Maj

četrtek, 9. maj 2019

Junij

torek, 11. junij 2019
Zaključna prireditev za starše in učence od 6. do 9. razreda
četrtek, 13. junij 2019
Valeta (za 9. razred)
torek, 18. junij 2019
Zaključna prireditev za starše in učence od 1. do 5. razreda

SVET STARŠEV
Svet staršev se je v šol.l. 2018/19 sestal 4-krat. Zapisniki so objavljeni na šolski spletni strani
SVET ZAVODA
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Predsednik Sveta zavoda je Boštjan Kamenšek, podpredsednica je Klara Napast.
Svet zavoda opravlja pristojnosti po 48. Členu. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI).
V šol l. 2018/19 se je sestal 8-krat.
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11.
IZOBRAŽEVANJE
DELAVCEV

IN

USPOSABLJANJE

STROKOVNIH

Program stalnega strokovnega izobraževanja delavcev OŠ borcev za severno mejo Maribor je
potekal v skladu z obstoječo zakonodajo.
V šol.l. 2018/19 smo izvedli naslednja izobraževanja za kolektiv:
NAZIV

TRAJANJE (DATUM

KRAJ,

IZOBRAŽEVANJA:

IN URE):

KRAJ IN IZVAJALEC:

Živeti raznolikost

27. in 28. 8. 2018

Maribor, RZC SAZU in

(2 x 8 ur)

Pedagoški inštitut

30. 8. 2018

Maribor, Branko Žunec – BMC

(1,5 ure)

International

31. 8. 2018

Maribor, Marko Juhant

Nova kultura zmagovalne miselnosti

Kako razumeti, sprejeti in voditi svoje učence

(6 ur)
Izzivi medkulturnega sobivanja – krepitev

13. 11. 2018

socialnih in državljanskih kompetenc

(4 ure)

Maribor, Blanka Kovačec

strokovnih delavcev; Začetno učenje
slovenščine
Temeljni postopki oživljanja in uporaba

27. 6. 2019

Maribor, Reševalna enota

avtomatskega defibrilatorja

(2 uri)

zdravstvenega doma Maribor

Individualna izobraževanja:

Izobraževanje

Izvajalec

Posvet »Kemijska varnost za
vse«
Sproščanje v šoli 1

Fakulteta za šport
Ljubljana

Vključeni

Čas in kraj
izvedbe

Irena Tarkuš
Trikič

23. in 24. 10. 2018

Višnja
Jančec
Mihael
Kraner

31. 1., 1. 2. in 2. 2.
2019

Laško

Ljubljana
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Nina
Kolenc

Akademija 4 - Radovednih 5

Založba Rokus
Klett

Anja Pušnik

13. 2. 2019

Višnja
Jančec
Danica
Kladošek

Maribor

Izobraževanje za učitelje
razrednega pouka, ki bodo
vrednotili NPZ iz matematike
v 6. razredu

Državni izpitni
center

Anja Pušnik
Danica
Kladošek

2. 4. 2019 , Šolski
center Celje

Predstavitev “Fit
pedagogike”

Barbara Konda

Anja Pušnik
Mihel
Karner

3. 6. 2019, OŠ
Lava, Celje

Konferenca “Nestereotipno o
stereotipih”

Ministrstvo za
družino, socialne
zadeve in enake
možnosti

Anja Pušnik

19. 10. , 20. 10.
2018

Zavod za šolstvo
RS

Denis Kokol

14. 12. 2019

Anja Pušnik

OŠ Kamnica,
Maribor

Izobraževanje za
koordinatorje Cankarjevega
tekmovanja

Ric, Ljubljana

Alenka
Fingušt

7. 1. 2019,
Ljubljana

Študijska skupina ZGO-DKE
Formativno spremljanje pri
družboslovju: DKE; ZGO IN
GEO

Zavod za šolstvo
RS LjubljanaBernarda Gaber

Formativno spremljanje

Brdo pri Kranju

4.11.2018
Breda Gaber
Pavlović

OŠ Dušana Flisa
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Usposabljanje za uvajanje 1.
gradnika naravoslovne in
matematične pismenosti
7. slovenski preventivni dnevi

Bojana
Robič

19. 10. 2018
Gimnazija Celje

Petra
Hernah
Utrip

Tjaša
Lajmsner
Paklec

8. in 9. 11. 2018
Grand Hotel Union
Ljubljana

Barbara
Škrbič
Mednarodna konferenca
koordinatorjev ekošol

Ekošola

Maja
Prodanovič
Katja
Viltužnik

Kongresni center
Thermana Laško

Regijsko srečanje
koordinatorjev ekošol,
delavnica o podnebnih
spremembah

Ekošola

Študijsko srečanje GUM

ZRSŠ - dr. Inge
Breznik

Mateja
Käfer

Mladi in kriminal (med
pravo vzgojo in protipravnim
dejanjem)

Policijska uprava
Maribor

Tjaša
Lajmsner
Paklec in
Barbara
Škrbić

Narodni dom
Maribor

Preprečevanje odklanjanja
šole

Svetovalni center
za otroke,
mladostnike in
starše Maribor

Tjaša
Lajmsner
Paklec

19. 10. 2018 in 15.
11. 2018,
Svetovalni center

Razvojna naloga: Govorna
vzgoja pedagoga in
komunikacija

Zavod RS za
šolstvo

Tjaša
Lajmsner
Paklec in
Lučka
Lazarev
Šerbec

2. 10. 2018,

MIB konferenca

Maja
Prodanovič

24. 9. 2018

Katja
Viltužnik

10. 10. 2018
OŠ Dušana Flisa
Hoče

30.08.2019
OŠ Livade Izola,
Livade 7, 6310
Izola - Isola
18. 10. 2018

6. 11. 2018,
4. 12.2018,
5. 2. 2019,
19. 3. 2019,
2. 4. 2019,
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4. 6. 2019, Zavod
RS za šolstvo

Otroški folklorni tabor

JSKD

Marija
Leben,

14.9. do 16.9.2018,
Dom Lizike Jančar

Katja
Viltužnik
Digitalna pismenost

Katja
Viltužnik

11.2.2019, TŠc
MB

Trajnostna mobilnost v
vrtcih in osnovnih šolah program usposabljanja za
koordinatorje

Ministrstvo za
infrastrukturo
(Karba, Fujs
Kojek, Bencak)

Svetlana
Nikolič

28.6.2019 in
2.7.2019, OŠ
Beltinci

Kulturni bazar

Ministrstvo za
kulturo

Leben,
Viltužnik

4.4.2019, Cankarjev
dom LJ

Izobraževanje za mentorje
OP

ZPM

Mateja
Barbarič

oktober 2018,
Gospodarsko
razstavišče, LJ

Izobraževanje za mentorje
OP

ZPM

Mateja
Barbarič

Dom Miloša
Zidanška

Mateja
Barbarič,

oktober 2018,
Islandija

Erasmus+ - LATCH

Metka Kozar
Erasmus+ - LATCH

Mateja
Barbarič

oktober 2018, Irska

Metka Kozar
Nevenka
Pilih
Erasmus+ - LATCH

Mateja
Barbarič

maj 2019, Malta

Metka Kozar
Maruška
Vekjet
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Mateja Käfer
Usposabljanje za uvajanje 1.
gradnika naravoslovne in
matematične pismenosti

MarijaLeben

oktober, 2018

Irena Tarkuš
Trikič

Srednja šola
Slovenska Bistrica

SKUM: Književnost

SKUM

Alenka
Frangeš

31. avgust, 2018
Ravne na koroškem

Uvodni seminar za Vodne
agente

Vodna agencija
Podravja

Mojca Birsa
Anja Pušnik

7.11.2018, OŠ
Martina Konšaka

Akademija Lili in Bine

Rokus-Klett

Mojca Birsa

14.3.2019,Hotel
Habakuk, Maribor
11. 10. 2019,

Cmepius

Mateja
Barbarič

Valorizacijska konferenca

Ljubljana

Metka
Kozar
Uporaba programske opreme
COBISS3/Prevzemanje zapisov
in zaloga

IZUM

Bibliopedagoška šola 2019

Zavod RS za
šolstvo

Barbara
Škrbić

16 in 17. 4. 2019,

Barbara
Škrbić

4. in 5. 4. 2019,

Klara
Napast

Maribor

Maribor
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12. DELO POSAMEZNIH SLUŽB

12.1 Delo ravnateljice

Ravnateljica je pripravila poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu, letni delovni načrt in
samoevalvacijsko poročilo. V šolskem letu je spremljala izobraževanje in usposabljanje
strokovnih delavcev, uresničevanje LDN, analizo učnega uspeha ob ocenjevalnih konferencah
in spremljanje realizacije predmetnika razredne in predmetne stopnje.
Prioritete:
●

formativno spremljanje

●

sprejemanje drugačnosti

●

strokovni in profesionalni razvoj delovanja šole

●

sodelovanje s starši in z zunanjimi institucijami

Pripravila je sedemdnevno načrtovanje dela v avgustu, sestali so se strokovni aktivi za
vertikalno in horizontalno načrtovanje, opravljeni so bil timski sestanki ter priprave in
uskladitve za novo šolsko leto. Posebno pozornost smo namenili projektom, delu z nadarjenimi
učenci, analizi nacionalnega preverjanja znanja. Oblikovali smo preventivne dejavnosti za vse
učence.
Učiteljski zbor je svoje delo usklajeval na rednih mesečnih konferencah. Na 14 konferencah
učiteljskega zbora je pedagoški učiteljski zbor obravnaval pedagoško problematiko in
zakonodajo.
Na konferencah je pedagoški zbor obravnaval poročilo o delu za šolsko leto 2018/2019, letni
delovni načrt za šolsko leto 2019/2020, plan izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev, izvajanje projektov in sprotno evalviranje, organizacijo in oblike diferenciacije v
šolskem letu 2019/2020. Na konferencah se je učiteljski zbor seznanil z analizo nacionalnega
preverjanja znanja, s sklepi sestankov Sveta staršev in Sveta šole ter z okrožnicami ministrstva.
Učiteljski zbor je bil seznanjen s spremembami pri ocenjevanju znanja v tretjem razredu
osnovne šole ter vlogi tujih jezikov v osnovni šoli.
Prav tako se je ravnateljica vključila v izobraževanje ŠR pod nazivom VKR – Vodenje
kariernega razvoja ravnatelja, ki traja od 2016 do 2019.
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Učiteljski zbor je imel tudi dve ocenjevalni konferenci za učence. Na ocenjevalnih konferencah
so obravnavali učni uspeh učencev in sprejeli dogovore za izboljšanje le-tega. Pred
ocenjevalnimi konferencami so se sestali oddelčni učiteljski zbori, na katerih so obravnavali
predvsem vzgojno problematiko in iskali rešitve pri zmanjšanju teh težav. Hkrati so imeli tudi
timske sestanke za otroke s posebnimi potrebami. Med letom so se sestajali tudi strokovni aktivi
in učitelji v okviru timov (diferenciacija).
Hospitacije so bile načrtovane in tudi dogovorjene z učitelji predvsem pri strnjenih oblikah dela,
timskem delu ter pri pripravnici. Ravnateljica je opravila 40 hospitacij. Priprava in razgovor po
hospitacijah sta se nanašala predvsem na aktivno vlogo učencev, sodobne učne oblike,
razvijanje bralne pismenosti in metode in diferenciacijo.

12.2 Delo pomočnice ravnateljice

Šolsko leto se začne s pripravo urnikov za učitelje in učence v mesecu avgustu za novo šolsko
leto. To zahteva kar nekaj dela in seveda vse zapise in oblike, v katerih mora biti urnik. Posebej
zahtevna je priprava urnika za podaljšano bivanje. Pomočnica pripravi tudi vse razporede
dežurstev. Urnike sestavi sama, za vnos v Easistent program pa poskrbi Alenka Repnik.
Začetek šolskega leta prinese še dela, kot so delitev in vse spremembe glede omaric in ključkov,
dokončno oblikovanje skupin za izbirne predmete in manjše učne skupine pri MAT, SLJ in TJA
v 8. in 9. razredu.
Skozi šolsko leto skrbi za vsa nadomeščanja ob odsotnosti zaposlenih ter razporede učiteljev
in logistiko v primeru dni dejavnosti oz. ob raznih dogodkih na šoli. V septembru in oktobru
pripravi poročila za občino glede dodatnega programa, sistemizacije, števila učencev in
prehrane.
Občasno vodi razgovore z učenci o neprimernem vedenju. Sodeluje tudi s policijo ob raznih
dogodkih.
Organizira vse v zvezi s šolo v naravi, ki jo izvajamo preko CŠOD ( 2. , 4. in 7. r). Sodeluje
tudi pri organizaciji šole v naravi za 5. razred, ki ni v CŠOD.
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Organizira vse prevoze z avtobusi in taxiji, pripravi povpraševanja, sproti ureja naročilnice in
sodeluje z avtobusnimi prevozniki in taxi služo.
V tem šolskem letu je sodelovala pri organizaciji vseh dnevov dejavnosti za učence 6.-9.r.
Sodeluje pri organizaciji vseh tekmovanj na šoli. Z organizacijo prevozov skrbi tudi za vsa
športna tekmovanja.
Skrbi za vse, kar zajema uspešno pripravo in izvedbo NPZ za 6. in 9. razred. Maja poskrbi za
prijave učencev v OPB za naslednje šolsko leto in jih uredi. V maju napravi nabor izbirnih
predmetov za naslednje šolsko leto. Poskrbi, da vsi učenci izberejo ustrezno št. ur izbirnih
predmetov. V maju oblikuje skupine za izbirne predmete po interesni sliki učencev. Letos je
pripravila tudi nabor za neobvezne izbirne predmete in za občino zbrala prijave v dodatni
program fakultativa računalništvo in nemščina.
Potrjuje predloge prilagoditev in zagotavljanje pogojev ob usmeritvah učencev s posebnimi
potrebami in piše še razne druge dopise po naročilu ravnateljice.
Vodi evidenco ur za doprinos in interesne dejavnosti.
Poučuje tudi matematiko, sodeluje v aktivu in se redno udeležuje vseh usklajevanj, vseh
sestankov in konferenc. Ob odsotnosti ravnateljice tudi vodi sestanke ali konference. Kot
administrator ureja nadomeščanja s programom Easistent in vnaša dneve dejavnosti in druge
dogodke.
V tem šolskem letu je skrbela za vse spremembe urnika zaradi daljših bolniških in sprememb
delovnega časa nekaterih sodelavk.
Nadomešča ravnateljico, kadar je le-ta odsotna.

12.3 Delo šolske knjižnice
Delo v šolski knjižnici je v šolskem letu 2018/19 potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom
knjižnice. Tako je obseg del knjižničarke zajemal nabavo, vnos in izposojo leposlovja ter
strokovne literature, pomoč in svetovanje učencem pri izbiri knjig, svetovanje in usmerjanje pri
branju periodike, iskanju virov za seminarske naloge, referate ipd.
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V dogovoru z učitelji posameznih oddelkov so se izvajale tudi ure KIZ (knjižničnoinformacijskih znanj). Pri tem se je v delo vključevala tudi uporaba IKT, ki je na voljo v
knjižnici.
V knjižnici so bile izvedene tudi posamezne ure obravnave domačega branja, posamezne ure
pouka slovenščine, zaključek Prežihove bralne značke, posamezne krajše kulturne prireditve za
goste šole, tematska predavanja za starše ipd. V knjižnici so se odvijali tudi Noč knjige in
projekta Čitanje ne poznaje granice ter Naša mala knjižnica.
V mesecu decembru smo začeli s prehodom na Cobiss, kar je trenutno tudi prioriteta knjižnice
in bo tako še v prihodnjem šolskem letu. Decembra smo izvedli projektni teden Ivana Cankar
ter s tem obeležili 100-letnico pisateljeve smrti. Potekale so bralne in ustvarjalne aktivnosti
povezane s Cankarjem.
V okviru knjižnice se je nadaljeval šolski projekt NAJ bralec, s katerim želimo dvigniti kulturo
branja in učencem privzgojiti ljubezen do dobre knjige. S knjižno nagrado so bili nagrajeni vsi
bralci, ki so v okviru tega projekta prebrali 20 knjig. Knjižnično zbirko smo delno posodobili z
nakupi strokovne in leposlovne literature. Pri izbiri knjig za nakup sta knjižničarki upoštevali
potrebe učencev ter strokovnih delavcev in se pri tem ozirali predvsem na akcijske ponudbe
založb, saj smo finančno še vedno omejeni.
Po mnenju obeh knjižničark je nujno potrebno v novem šolskem letu pridobiti vsaj en
računalnik, ki bo na voljo učencem – uporabnikom in bo imel nemoten dostop do svetovnega
spleta. Trenutno nameščen je bolj ali manj neuporaben, saj ves čas nagaja. Za potrebe učencev
bi potrebovali tudi tiskalnik, kjer bi si lahko učenci po potrebi natisnili kak vir, ki ga trenutno
potrebujejo pri pouku.

12.4 Delo šolske svetovalne službe
Psihologinja Tjaša Lajmsner Paklec je v okviru dela v svetovalni službi opravila naslednje
delovne naloge:
●

vpisi in prepisi učencev ter urejanje dokumentacije o prešolanju;

●

obravnavanje vlog za regrese šole v naravi za 2., 4., 5. in 7. razrede in priprava
sklepov o odobritvi regresa;

●

vodenje poklicne orientacije za 8. in 9. razrede in vpis v srednje šole;
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●

udeležba na timskih sestankih v zunanjih institucijah;

●

sodelovanje s CSD Maribor in MIZŠ (priprava poročil in vlog);

●

vodenje romskih sredstev in priprava poročil za vključitev v projekt Botrstva za
romske družine;

●

organizacija preventivnih dejavnosti za učence naše šole;

●

priprava in izvedba predavanja na temo Zasvojenost z internetom, spletno nasilje in
varna uporaba interneta za učence od 5. do 9. razreda;

●

organiziranje predavanj za starše;

●

sodelovanje pri humanitarnih projektih (Trije zimski botri, letovanja v Poreču in
Punatu, humanitarni paketi živil od RK OE Pobrežje …);

●

iskanje donatorjev za denarno pomoč za socialno ogrožene družine in priprava
dopisov za donatorje;

●

koordinacija dela s prostovoljci iz Slovenske filantropije za učno pomoč učencem
migrantom naše šole;

●

svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi in težavami, ki izvirajo iz družinskega
okolja;

●

skupinsko delo z učenci (individualna in skupinska pomoč);

●

urejanje dokumentacije;

●

posvetovanje z vodstvom šole.

Specialna pedagoginja Natalija Augustinovič je opravljala svetovalno delo v obsegu 15% svoje
zaposlitve. V tem letu je:
-

testirala sposobnosti učencev;

-

hospitirala v razredih;

-

svetovala učiteljem ob vzgojnih in učnih problemih;

-

svetovala staršem;

-

sodelovala z učiteljskim zborom;

-

svetovala učencem z učnimi, vedenjskimi težavami in težavami, ki izvirajo iz družinskega
okolja;

-

vodila učence s specifičnimi učnimi težavami;

-

vodila dokumentacijo otrok s posebnimi potrebami;
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-

vodila pripravo vzgojnega načrta in sodelovala pri izvajanju vzgojnih ukrepov.
V šolskem letu 2018/2019 je socialna pedagoginja Barbara Škrbić izvajala različne oblike
pedagoškega dela, kot prikazuje spodnja tabela:

OBLIKA PEDAGOŠKEGA DELA: TEDENSKO ŠTEVILO UR:
delo v šolski svetovalni službi 8,8 (35%)
delo v šolski knjižnici 7,7 (30%)
delo z nadarjenimi učenci 1
organizacija informacijskih dejavnosti – splet 1 (do novembra 2018)
dodatna strokovna pomoč: 6
SKUPAJ: 24,5 (do novembra)/23,5 UR

Vse ure so realizirane po letnem delovnem načrtu, kar je razvidno iz šolske dokumentacije.
Delo socialne pedagoginje v šolski svetovalni službi je zajemalo:
● delo s šolskimi novinci – vpis in razgovori o razvojnih značilnostih otroka;
● sprejem učencev prvih razredov v šolo;
● vodenje razgovorov z učiteljicami glede prvošolcev;
● sodelovanje v timu za OPB;
● urejanje vpisov in izpisov učencev;
● sodelovanje pri oblikovanju skupin JV in OPB, nivojev in učnih skupin;
● svetovanje staršem in sodelovanje s starši;
● predloge učencev za brezplačno prehrano, brezplačne učbenike in šolo v naravi;
● organizacijo humanitarnih dejavnosti in zbiranja donacijskih sredstev;
● svetovanje učencem z učnimi, vedenjskimi težavami in težavami, ki izvirajo iz
družinskega okolja;
● vodenje razgovorov o šolanju otroka oziroma o odložitvi šolanja;
● vodenje in izdelava raznih evidenc, statistike, poročil;
● vodenje in izdelava statističnih pregledov;
● urejanje dokumentacije;
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● individualno spremljanje učencev;
● posvetovanje z vodstvom šole;
● koordiniranje z zunanjimi strokovnimi službami;
● delo z učenci s posebnimi potrebami;
● priprava predavanj in delavnic za starše;
● sodelovanje na pedagoških konferencah in strokovnih aktivih;
● organiziranje in izvajanje strokovnih izpopolnjevanj zaposlenih v šoli;
● sodelovanje z vzgojno-varstvenimi in zdravstvenimi ustanovami;
● sodelovanje s centri za socialno delo.

12.5 Učiteljice individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči za učence
s posebnimi potrebami

V šolskem letu 2018/2019 so učiteljice nudile dodatno strokovno pomoč 34 učencem na podlagi
odločbe o usmeritvi. Obravnavale so tudi učence brez odločbe ali tiste, ki so v postopku
pridobivanja odločbe. Delo z otroki je potekalo individualno, občasno v paru, v skupini, v ali
izven razreda po zastavljenem urniku. Učenci so bili deležni od ene do štirih ur dodatne
strokovne pomoči na teden. Delo otrok je razvidno iz dnevnikov, priprav ter osebnih map, kjer
so tudi evalvacijske ocene njihovega dela in individualizirani programi dela. Dogovori oz.
timski sestanki s starši so zapisani v zapisnikih govorilnih ur in izrednih skupnih sestankov ter
osebnih map otrok. V tem šolskem letu je bilo pripravljenih in izvajanih 11 edinstvenih
delovnih načrtov pomoči, ki so jih imeli učenci brez odločb.
Učiteljice dodatne strokovne pomoči so vodile in koordinirale postopke usmerjanja in dela
strokovnih skupin za individualizirane programe otrok s posebnimi potrebami, koordinirale
delo gibalnice, različnih projektov šole, delo z Romi in nadarjenimi učenci in sodelovale v
aktivu šolske svetovalne službe, aktivu razrednikov, aktivu za razredne ure, aktivu za nadarjene
učence in izvajale delo sorazredničark z izvajanjem razrednih ur na temo 8 krogov odličnosti
ter druge načrtovane teme. Podale so poročila za postopke usmerjanja.
Enkrat tedensko so se udeleževale usklajevanj s ŠSS. Izvedle so govorilne ure in sodelovale na
roditeljskih sestankih. Večkrat letno so vodile timske sestanke za 34 strokovnih skupin za
oblikovanje in evalvacijo individualiziranih programov. Opravile so nekaj specialno157

pedagoških/psiholoških diagnostičnih pregledov otrok, ki niso deležni pomoči, ter jih napotile
na preglede na Svetovalni center ali Pedopsihiatrični dispanzer. Udeležile so se različnih
izobraževanj, seminarjev, konferenc, delovnih sestankov, roditeljskih sestankov in šolskih
prireditev. Učence s posebnimi potrebami so vključile v aktivnost Igrišče za gledališče pod
mentorstvom Nike Bezeljak ter jim omogočile obisk tridnevne Šole v kulturi v Ljubljani. Kot
spremljevalke so se udeležile dnevov dejavnosti in ekskurzij. Bile so prisotne pri NPZ-ju z
učenci s posebnimi potrebami. Za obravnavane otroke so vodile osebne mape, dnevnike,
specialno/socialno-pedagoške in psihološke programe dela in poročila. Za posamezne učence
so izvedle ali se udeležile posebnih timskih sestankov in zanje napisala dodatna poročila o
njihovem funkcioniranju za zunanje institucije, kjer so bili obravnavani.
Ves čas so sodelovale z razredniki, učitelji, ŠSS, starši, vodstvom šole ter zunanjimi sodelavci
in institucijami, kjer so bili otroci v obravnavi. V tem šolskem letu so tudi vodile statistiko
dela/opravljenih ur učiteljev za DSP (mesečno za izplačilo ur in polletno za MIZS). Učiteljice
za izvajanje dodatne strokovne pomoči v tem šolskem letu so bile: Natalija Augustinovič,
Barbara Škrbić, Tjaša Lajmsner Paklec, Sanja Fridau in Mojca Ritlop.

12.6 Delo računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti

V šolskem letu 2018/19 je ROID kot koordinator sodeloval pri projektu SIO2020 - vzpostavitvi
brezžičnega omrežja "Eduroam" ter dobave ostale računalniške opreme. Prav tako je skrbel za
nemoteno delovanje vse ostale IKT opreme.
Brezžično mrežje Eduroam, ki je bilo vzpostavljeno v začetku leta 2019, se razprostira po
celotnem območju šole in obsega 33 dostopnih točk, ki so bile nameščene v času montaže in
vzpostavitve omenjenega omrežja. V obstoječo komunikacijsko omarico sta bili v okviru
projekta prav tako dodani stikali, preko katere so povezave omenjene dostopne točke. Brezžično
omrežje deluje brezhibno in jo trenutno uporabljajo vsi učitelji, v šolskem letu 2019/20 pa bomo
omrežje ponudili tudi ostalim sodelavcem šole ter učencem. Z vzpostavitvijo "Eduroam-a" je
ROID prav tako poskrbel, da je šola vidna na t.i. zemljevidu ponudnikov izobraževalnega
omrežja "Eduroam", s tem pa je omogočena uporaba le-tega vsem, ki imajo preko svojih
izobraževalnih ustanov ustvarjene uporabniške profile za dostop do storitev. Za potrebe
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nadaljnje posodobitve računalniške omrežja ter opreme v računalniški učilnici, je bila v
omenjen prostor nameščena omarica s patch paneli, katera se bo v prihodnje uporabljala za
priključitev vseh računalnikov v internetno omrežje.
V sklopu projekta SIO2020 je v šolskem letu bila nabavljena naslednja IKT:
- 9 prenosnih računalnikov (4x HP Probook 450 G5, 5x Lenovo Thinkpad E585)
- 3 stacionarnih računalnikov (PC Plus Ryzen 5)
- 7 monitorjev (DELL P2419H)
- 2 projektorja (Epson EB-108)
Omenjena IKT oprema se uporablja za potrebe vzgojno-izobraževalnega dela v računalniški
učilnici ter učilnicah razrednega in predmetnega pouka. Na opremi je nameščena sodobna
računalniška programska oprema, ki jih učenci ter učitelji potrebujejo za nemoteno izvajanje
V-I procesa.
ROID je prav tako skrbel, da je vsa dosedanja računalniška oprema ter IKT delovala brez večjih
motenj (redne posodobitve programske opreme, sprotno čiščenje in vzdrževanje strojne ter
programske opreme, sodelovanje z zunanjimi izvajalci/serviserji, ozaveščanje pedagoških
delavcev, učencev ter ostalih zaposlenih o pravilni in varni uporabi IKT).
12.7 Delo laboranta
V šolskem letu 2018/2019 je delo laboranta opravljala učiteljica Bojana Robič.
Celo leto je sodelovala z učitelji biologije, kemije, fizike in naravoslovja in jim pomagala pri
izvajanju laboratorijskih in terenskih vaj; ročno čistila steklovino in laboratorijski pribor ter ga
pripravljala za sterilizacijo; pripravljala druge didaktične pripomočke; urejala kabinete in druge
prostore; pomagala pri pripravi in vodenju ekskurzij, izletov, tekmovanj; opravljala dežurstva
med odmori, pri malici oziroma kosilu; sodelovala v strokovnih in drugih organih zavoda;
nadomeščala odsotne delavce pri pouku oziroma drugih oblikah organiziranega dela z učenci;
opravljala druga dela po letnem delovnem načrtu zavoda in po navodilih vodstva zavoda.
Delo je potekalo v skladu z dogovori in obvezo, ki jo delo laboranta zahteva. Občutek za red in
čistočo je bistvenega pomena. Vse ure, ki so bile načrtovane, so bile izvedene tako, da je pouk
potekal nemoteno in v skladu z načrtovanimi cilji.
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12.8 Delo organizatorke šolske prehrane

Delo organizatorke šolske prehrane in zdravstveno higienskega režima opravljam na treh
osnovnih šolah: OŠ Toneta Čufarja Maribor, OŠ Draga Kobala Maribor s podružnično šolo
Brezje ter OŠ borcev za severno mejo Maribor.
Osnovni šoli Toneta Čufarja ter borcev za severno mejo imata lastni kuhinji, v katerih dnevno
pripravljajo štiri različne vrste obrokov (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko
malico). Kosila za OŠ Draga Kobala ter podružnično šolo Brezje pripravljajo na OŠ borcev za
severno mejo, saj obe omenjeni šoli razpolagata le z razdelilno kuhinjo, kjer pripravljajo zajtrk,
dopoldansko ter popoldansko malico. Poleg omenjenih obrokov v vseh šolskih kuhinjah
pripravljajo tudi individualne diete za učence z ugotovljeno alergijo na določene sestavine živil.
Pri načrtovanju prehrane dosledno upoštevamo prehranske normative in priporočila za zdravo
prehrano otrok, povzeta po evropskih priporočilih (DACH priporočila). Ravnamo se po
prehranskih smernicah, ki jih je izdalo Ministrstvo za šolstvo, s sodelovanjem Ministrstva za
zdravstvo. Pri prehrani otrok upoštevamo tudi nove standarde in normative, ki jih je izdal Zavod
RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje.
Trudimo se, da so jedilniki čim bolj raznoliki, vsebinsko in količinsko ustrezni posamezni
starosti otrok. Učenci imajo možnost podajati svoje predloge za šolske malice ter kosila, ob tem
pa jih usmerjamo k razvoju zdravih prehranjevalnih navad.
Delo organizatorke prehrane in zdravstveno higienskega režima v šolskem letu
2018/2019:
1.

NAČRTOVANJE PREHRANE ZA UČENCE

*

upoštevanje predpisanih standardov in normativov zdravega prehranjevanja;

*

sestava jedilnikov na osnovi priporočenih vnosov hranil;

*

nadzorovanje mesečne ter dnevne nabave živil glede na število prisotnih otrok;
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*

načrtovanje materialnega poslovanja kuhinje, kontrola dnevnih in mesečnih evidenc
porabe živil;

*

kontrola nad cenami dobavljenih živil;

*

oblikovanje cen šolskih obrokov;

*

priprava postopka za izvedbo javnih naročil za prehrambeno blago;

*

sodelovanje z dobavitelji, reševanje reklamacij;

*

spremljanje organizacije priprave, razdeljevanja in uživanja obrokov, dopolnjevanje
in spreminjanje;

*

sodelovanje pri organizaciji prireditev v šoli;

*

sprejemanje reklamacij v zvezi s prehrano (starši, zaposleni) in ustrezno ukrepanje;

*

vodenje evidence otrok s predpisano dieto;

*

sestava dietnih jedilnikov za otroke z alergijo na določena živila, redno sodelovanje
s starši otrok, razredniki, kuharico, ki pripravlja dietne obroke, nabava dietnih živil;

*

nabava potrebnega kuhinjskega inventarja.
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2.

NADZOR ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA STANJA KUHINJE TER
OSTALIH PROSTOROV

*

sprotno seznanjanje z zakonodajo s področja higiene živil (sodelovanje z zdravstveno

inšpekcijo, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano Maribor, Nacionalnim
inštitutomm za javno zdravje, strokovna izobraževanja, strokovna literatura, Smernice);
*

izdelava morebitnih potrebnih dopolnitev HACCP načrta za šolsko kuhinjo;

*

redna kontrola HACCP evidenc in ukrepanje ob nepravilnostih;

*

verifikacija delovanja HACCP sistema v vseh kuhinjah s pripravljenim poročilom;

*

kontrola nad sanitarno higienskim stanjem zaposlenih delavcev v kuhinji;

*

svetovanje glede pravilnih postopkov prevzema, priprave, delitve hrane, ravnanja z
odpadki, deratizacijo … ;

*

skrb za stalno usposabljanje, priprava in izvedba izobraževanja za zaposlene delavce
v šolski kuhinji (redno letno interno izobraževanje za zaposlene delavce kuhinje).

3.

IZVEDBA OZ. SODELOVANJE PRI PROJEKTIH

*

Zdrava šola: V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem mednarodnega
projekta Zdrava šola, v katerega smo vključili številne dejavnosti s področja zdravja,
zdravega načina življenja, medsebojnih odnosov ter varovanja okolja. Kot vodja tima
Zdrava šola je Dragica Jurkošek sodelovala z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje,
krovno organizacijo za izvedbo omenjenega projekta ter z območno enoto Nacionalnega
laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor. Omenjeno inštitucijo je redno in
pravočasno obveščala o načrtovanih projektih ter evalvacijah nalog in dejavnosti, ki
smo jih izvedli. V sklopu projekta se je udeležila treh strokovnih srečanj, namenjenih
vodjem tima Zdravih šol. Omenjena srečanja so bila izvedena v okviru Nacionalnega
laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor.

*

Šolska shema: V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem
mednarodnega projekta Šolska shema, s katerim smo učence spodbujali k pogostejšemu
uživanju sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov. Projekt učencem omogoča
razdeljevanje dodatnih obrokov sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov. Vodja
projekta je skrbela za koordinacijo ter izvedbo projekta, načrtovala in izvedla različne
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aktivnosti, namenjene učencem od 1. do 9. razreda. V okviru projekta je na zahtevo
Agencije za kmetijske trge pripravljala tudi redna poročila, zahtevke in vloge,
namenjene za povračilo denarnih sredstev.
*

Tradicionalni slovenski zajtrk: organizacija izvedbe projekta ter priprava in izvedba
promocijskih aktivnosti (november, 2018).

*

Sodelovanje pri projektu Dnevi kulturne dediščine – Dediščina okoli nas (OŠ
Draga Kobala, oktober 2018).

4.
*

IZOBRAŽEVANJE, DEJAVNOSTI
Interesna dejavnost Diabetes (OŠ borcev za severno mejo, OŠ Toneta Čufarja
Maribor, OŠ Draga Kobala Maribor). Interesno dejavnost so obiskovali učenci osmih
in devetih razredov. Na šolskem tekmovanju o diabetesu so učenci OŠ borcev za
severno mejo dosegli 11 bronastih priznanj, na državnem tekmovanju 2 srebrni
priznanji. Učenci OŠ Toneta Čufarja so dosegli 13 bronastih priznanj, na državnem
tekmovanju 2 srebrni priznanji. Učenci OŠ Draga Kobala so dosegli 4 bronasta
priznanja ter 1 srebrno priznanje.

*

Priprava in izvedba izobraževanja za kuharsko osebje – HACCP izobraževanje s
preverjanjem znanja za vse zaposlene v kuhinji (februar, 2019).

*

Skrb za stalno lastno strokovno izpopolnjevanje na delovnem mestu. Organizatorka
prehrane se je udeležila naslednjih izobraževanj:
-

srečanja aktivov Zdravih šol v Mariboru (Nacionalni laboratorij za okolje,
zdravje in hrano Maribor);

-

srečanja strokovnega aktiva organizatorjev šolske prehrane mariborskih
osnovnih šol;

-

simpozij organizatorjev prehrane (Zreče, 2018).
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12.9 Javna dela
V šol . l 2018/19 smo imeli od septembra do konec decemra 4 javne delavce – informator,
učna pomoč in dva vzdrževalca športnih objektov.
Od 1.1. 2019 pa smo imeli 3 javne delavce, in sicer: delavko preko JV za učno pomoč,
informatorja ter vzdrževalca športnih objektov.
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13. DRUGE DEJAVNOSTI
13.1 Zdravstveno varstvo

Sistematični zdravniški pregledi se izvajajo pri šolskih novincih in v 1., 4., 6. in 8. razredu
devetletke. Na te preglede učenci prinesejo zdravstvene kartice, morebitne izvide specialistov,
odpustnice iz bolnice, očala.
Cepljenje novincev, učencev 1. in 3. razreda, poteka v zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev
oz. skrbnikov.
Namenski pregledi po sistematskem pregledu se izvajajo v 2., 3., 5, 7. in 9. razredu devetletke.
Pregled v devetem razredu je namenjen tudi poklicnemu svetovanju.
♦ ŠOLSKA SPLOŠNA AMBULANTA
Šolski splošni zdravnik je Mojca Ivankovič Kacjan, dr.med. spec. pediater, ki ima ambulanto v
Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (Vošnjakova ulica 2-4, 4. nadstropje, ordinacija
2).
Tel.: 02 22 86 357
Ambulanta za bolne učence in dijake:
ZDRAVSTVENO VARSTVO
● ponedeljek, torek od 13:15 do 19:30
● sreda od 7:00 do 13:15
● četrtek, petek od 7:00 do 8:30
● ena sobota v mesecu od 8:00 do 15:00
*Povzeto po podatkih s spletne strani Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca.
♦ ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA
V zobni ambulanti OŠ borcev za severno mejo dela zobozdravnik Peter Pokeržnik, dr. dent.
med., in sicer vsak ponedeljek in torek od 7.30 – 14.00.
Učencem omogočamo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja ter nege zob,
učenci pa tudi sami skrbijo za redne preglede zob na vsakih šest mesecev.
Za zobno preventivo učencev skrbi gospa Marjana Poš, dipl.m.s., iz Kabineta za
zobozdravstveno prosveto in vzgojo (ZD dr. Adolfa Drolca Maribor, Partizanska c. 14 a).
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13.2 Prometna vzgoja

Na šoli posvečamo veliko pozornost prometni varnosti naših učencev. Pred začetkom šolskega
leta izobesimo v okolici šole trikotne prometne znake, postavimo opozorilne table in plakate,
ki opozarjajo voznike na šolarje. Izdelan imamo načrt varnih šolskih poti. Projekt Varna pot v
šolo in domov je namenjen otrokom, ki prvič sedejo v šolske klopi in ne poznajo nevarnosti, s
katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem življenju. Ob začetku šolskega leta s
sodelovanjem s policisti za starše prvošolčkov pripravljamo tudi predavanje o prometni
varnosti.
Usposabljanje za vožnjo s kolesom je potekalo za učence 5. razreda celo šolsko leto v dveh
delih – teoretični in praktični del.
Ostale aktivnosti v zvezi s prometno vzgojo so opisane v poglavju o projektih in tekmovanjih.

13.3 Pridobitve šole
V skladu s sprejetim FN 2016 in FN 2017, iz materialnih stroškov ter iz ŠS smo uredili in
nabavili sledeče:
-

pleskanje telovadnice - velika in mala ter orodjarna,

-

topla voda v razredih 1. triade,

-

topla voda v vseh 8 WC učencev na šoli,

-

nova keramika, umivalniki, luči, vodne armature, ogledala na šolskih WC,

-

oprema pisarn ŠSS,

-

oprema knjižnice,

-

oprema kinestetične učilnice,

-

stacionarni računalniki za računalnico,

-

varna pešpot.
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13.4 Sodelovanje z okoljem

Z osnovnimi šolami na mestnem področju smo sodelovali v aktivih učiteljev, v študijskih
skupinah in pri organizaciji različnih tekmovanj. Z vrtci smo sodelovali z medsebojnimi obiski.
S

srednjimi šolami

smo

sodelovali

v

obliki

seznanjanja

učencev

9.

razredov

s programi posameznih šol in izvajanjem šolske prakse dijakov.
V sodelovanju s PeF, FF in FNM smo izvajali prakso študentov; študenti so izvajali nastope v
okviru didaktike pri slovenščini, matematiki in likovni vzgoji. Za študente so strokovni delavci
pripravili več hospitacij in jim nudili pomoč pri pripravi nastopov.
Sodelovali smo z mestno četrtjo in društvi. Z Zvezo prijateljev mladine smo sodelovali pri
ustvarjalnih delavnicah, ki so med šolskim letom potekale na šoli, v okviru projekta Ekošole,
pri izvajanju otroškega parlamenta in pri raziskovalni dejavnosti Mladi za napredek Maribora.
Zunanje institucije, s katerimi se povezujemo in sodelujemo:

INŠTITUCIJA

NAMEN SODELOVANJA

Ministrstvo za znanost, izobraževanje kulturo svetovalne storitve, različni portali,
in šport

sistemizacija ...

ZRSŠ enote MB in LJ

izobraževanje,

svetovalne

storitve,

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Zavod za zaposlovanje, Center za informiranje poklicna orientacija
CIPS, Filternet,
Center za socialno delo Maribor

družinska, socialna problematika, timski
sestanki, poročila

Svetovalni center za otroke, mladostnike in družinska, učna, vedenjska problematika
starše Maribor

in testiranje nadarjenih
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Rdeči križ MČ Pobrežje

denarne

pomoči,

plačilo

šolskih

potrebščin, delovnih zvezkov, šole v
naravi
Zveza prijateljev mladine Maribor in ZPM

letovanja v Poreču, na Pohorju, otroški
parlament, tabor za nadarjene, pustno
rajanje, organizacija določenih delavnic

MOM

nadstandardni program

Dispanzer za šolske otroke in mladino

preventiva, HPV, sistematični pregledi

Zavod za šport Maribor

športne aktivnosti

Društvo za boljši svet

preventivno vzgojno delovanje šole

Medicinska fakulteta

prva pomoč in spolnost

Zdravstveni dom Adolfa Drolca

individualna obravnava učencev

Center za sluh in govor

individualna obravnava učencev

SERŠ in PF, FF Maribor

praksa dijakinj in študentov

Sodelovanje z OŠ okoliških krajev

interdisciplinarnost

Arriva

prevoz otrok

Zveza za tehniško kulturo MB

raziskovalne naloge in organizacija
tabora

Šola za ravnatelje

izobraževanja

Policijska postaja Maribor

zagotavljanje varnosti

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

vzorci, analize, deratizacija, dezinsekcija
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Državni izpitni center- RIC

NPZ, izobraževanje

ŠRD Zvezdica Maribor

Zlati sonček, Krpan

Lokalna TV, POP TV, RTV SLO, Radio pripravljanje

prispevkov,

ogledi,

Maribor, Radio City, Radio Center

pripravljanje oddaj ...

Zavod RS Planica

Zdrav življenjski slog

Športna društva

sodelovanje pri organizaciji turnirjev

ŠKL

sodelovanje pri organizaciji turnirjev –
med dvema ognjem
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14. 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
2018/2019, prav tako je v prilogi prikazana realizacija strokovnega izobraževanja.
Menim, da smo v realizacijo LDN za šolsko leto 2018/2019 vsi delavci šole vložili vse svoje
moči in znanje, da smo izpolnili začrtane naloge in dosegli zastavljene cilje.
Priloge 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 2018/2019 je pripravila ravnateljica, mag. Lučka Lazarev Šerbec,
prof. v sodelovanju z učiteljskim zborom ter mag. Barbaro Škrbić, Alenko Fingušt, Klaro
Napast, Matejo Barbarič.

Poročilo o delu je obravnaval učiteljski zbor _____________________________________
šole:
Poročilo o delu je obravnaval svet staršev:
Poročilo o delu je obravnaval in sprejel svet
šole:

Predsednik sveta šole:
Boštjan Kamenšek, prof. šp. vzg.

Ravnateljica:
mag. Lučka Lazarev Šerbec, prof.
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