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1. UVOD
V šolsko leto 2020/2021 smo vstopili s 362 učenci v 19-ih oddelkih.
Št. učencev

1. razred

Št.
odddelkov
2

39

Od tega
deklic
21

Od tega
Romov
3

Št. uč. z odl.
o usmeritvi
2

Vključenih v
OPB
39

2. razred

3

50

28

7

4

50

3. razred

2

32

14

6

2

32

4. razred

2

36

22

2

3

34

5. razred

2

36

19

4

6

33

6. razred

2

46

22

2

5

7. razred

2

46

25

6

7

8. razred

2

47

24

4

5

9. razred

2

30

15

4

4

Skupaj

19

362

190

38

38

Razred

188

Preglednica 1: Število učencev v šol. l. 2020/21

Št. oddelkov podaljšanega
bivanja
4,48

Št. ur / teden
112

Preglednica 2: Število oddelkov OPB 2020/21

Organizirali smo 6 oddelkov podaljšanega bivanja, v katere je bilo vključenih 188 učencev od 1. do 5. razreda.
Organizirali smo samostojne in kombinirane skupine v času od 12.00 do 16.30. V skladu s prijavami in
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, dokler smo pouk izvaljali v šoli. Od 16.10.2020
smo prešli na pouk na daljavo. Program OPB so izvajale: učiteljice razrednega pouka,

vzgojiteljice

predšolskih otrok in učiteljice predmetnega pouka.

Jutranje varstvo

Št. vklj. uč. 1. razred

Št. skupin

Št. ur tedensko

30

2

10

Preglednica 3: Jutranje varstvo učencev 1. razreda 2020/21

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 reko poskusa RaP.
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 2020/2021:

Izvajanje pouka v manjših učnih skupinah

Predmet
4.
raz.

5.
raz.

6.
raz.

7. raz.

8. raz.

9. raz.

slovenščina
italijanščina
madžarščina
matematika
angleščina
nemščina

Preglednica 4: Učne skupine v šolskem letu 2020/21

Izvajali smo 18 različnih izbirnih predmetov, 25 ur izbirnih predmetov tedensko.
Št. učencev

Št. skupin

Ansambelska igra /i/

8

1

Št ur
tedensko
1

Elektrotehnika /i/

11

1

1

Glasbeni projekt /i/

7

1

1

Izbrani šport /i/

25

1

2

Kemija v življenju /i/

6

1

1

Likovno snovanje 3 /i/

13

1

1

Multimedia /i/

14

1

1

Nemščina I /i/

13

1

2

Nemščina II /i/

11

1

2

Nemščina III /i/

7

1

2

Obdelava gradiv: les /i/

7

1

1

Obdelava gradiv: umetne
snovi /i/
Poskusi v kemiji /i/

13

1

1

27

1

2

Računalniška omrežja /i/

10

1

1

Sodobna priprava hrane /i/

23

1

2

Šport za sprostitev /i/

22

1

2

Šport za zdravje /i/

18

1

1

Urejanje besedil /i/

17

1

1

Skupaj

252

18

25

Predmet

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

Preglednica 5: Izbirni predmeti v šolskem letu 2020/21

0

Neobvezni izbirni predmeti in število prijavljenih učencev po triadah
Triada

Predmet

Št. učencev

Št. skupin

Št ur tedensko

1. triada

NIP - Prvi tuji j. - Angleščina

39

2

4

2. triada

NIP - Šport

98

4

5

2. triada

NIP - Tehnika

28

1

2

165

7

11

Skupaj

Preglednica 6:NI predmeti v šolskem letu 2020/21

Vsi starši prvošolcev so izbrali NIP angleščina, kar je tudi za nadaljnji razvoj drugega jezika smiselno. S tem
pa imajo učenci 1. r. dve uri pouka tedensko več.
Starši učencev druge triade so izbrali šport, saj MOM ponuja in financira zgodnje učenje drugega tujega jezika
nemščino od 3. do 6. razreda ter zgodnje učenje računalništva od 4. do 6. razreda.
Status športnika smo odobrili 15 učencem, perspektivnim športnikom. Vlogi za status mladega umetnika sta
bili 2. Odobrene so bile vse vloge učencev.

Letni delovni načrt 2020/21 smo uresničili COVID -19 situaciji primerno.

Ponosni smo, da smo izpeljali pouk na daljavo, da so učenci lahko tekmovali, da smo izpeljali NPZ.

Učenci so sodelovali na tekmovanjih iz znanja na različnih nivojih pri različnih predmetih, športnih
tekmovanjih, raziskovalnih nalogah in na raznih natečajih. kljub koronavirusu. V okviru nadstandardnega
pouka so prostovoljno obiskovali pouk nemščine in računalništva, deloma na daljavo, deloma v šoli, dani
situaciji primerno.
Posebej smo spremljali izvajanje poklicnega usmerjanja.
Organiziran je bil tečaj plavanja. Učenci so opravili tudi kolesarski izpit..
V letu 2020/21 smo izvedli nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu (iz SLJ, MAT in TJA) in 9. razredu (iz
SLJ, MAT in TJA). Rezultati NPZ so pokazali realno stanje, ki ga je pustilo poučevanje na daljavo.
Strokovni delavci smo se izobraževali v okviru predavanj, delavnic in seminarjev na daljavo(webinarjev).
V nadaljevanju poročila so posamezni segmenti dela bolj natančno opredeljeni.

2. PREDSTAVITEV PROJEKTOV
2.1 Erasmus+: BOOST
Mednarodni projekt BOOST (Build on Opportunities for Storytelling) je nadaljevanje dvoletnega projekta
Erasmus+ Latch, katerega cilji so bili izboljšanje bralne pismenosti učencev v maternem in tujem jeziku,
spoznavanje bralno-učnih strategij, pisanje zgodbe, razvijanje medkulturnosti, spoznavanje kulture držav
partneric. Z vsemi zastavljenimi cilji nadaljujemo tudi v naslednjih dveh letih. V projektu sodelujejo še šole
iz Irske, Islandije, Malte in Turčije.
V letu 2020/21 nismo mogli izvesti mobilnosti, smo pa sodelovali na daljavo in imeli 4 videokonferenčna
srečanja. V adventnem času so učenci 8. in 9. razredov pisali o božiču v Sloveniji, ter spomladi, kako
preživljamo veliko noč. V mesecu maju smo izbrali logotip projekta, ki so ga risali učenci 4. in 9. razreda.
Mobilnost na Islandijo je načrtovana oktobra 2021.
Koordinatorici projekta sta Metka Kozar in Mateja Barbarič.

2.2 Projekti branja
Projekte branja smo prilagodili situaciji, ki jo je terjala epidemija covid . Učencem smo iskali povezave, ki so
omogočale branje na daljavo.

NOČ KNJIGE
Tudi letos smo se pridružili 8. mednarodnemu projektu NOČ KNJIGE, ki smo prilagodili razmeram. Glede
na to, da je pouk lahko potekal le v mehurčkih, smo ga delno izvedli v oddelkih, delno na daljavo. Z
aktivnostmi in branjem se dotaknili poezije Srečka Kosovela in jo aktualizirali. Koordinatorica projekta je bila
Klara Napast.

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA
Projekt je trajal od septembra do konca aprila. Sezono je zaznamovala epidemija in posledično pouk na daljavo
in tudi zaprtje knjižnic.
Koordinatorica je usmerjala mentorice, le-te pa učence in jim tako ponudile možnost branja in poročanja na
daljavo.

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

knjiga

1.

37

11

2.

40

3.

27

4.

25

5.

18

6.

10

7.

10

8.

10

9.

15

Zlati bralci 15

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. Dogodek je vseslovenski in poteka že nekaj
let zapored. Mentorica sta bili Klara Napast in Barbara Škrbić.

NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA
Septembra smo se pridružili nacionalnemu projektu, ki spodbuja branje v vseh generacijah, povezovanje ob
in s knjigami. S tem še dodatno skrbimo za bralno kulturo in bralno pismenost med učenci. Posebej intenzivno
smo ga obeležili v razredih 6. – 9., kjer smo družno prebrali roman, primeren starostni stopnji, se o njem
pogovarjali, ga aktualizirali in na podlagi le-tega poustvarjali. Projekt je potekal cel september, in sicer pri
urah slovenščine.
Koordinatorica na šoli je bila Klara Napast.
GG4U
Gre za projekt pod okriljem založbe Sodobnost. Sodelovali so 3 učenci 9. razreda. Projekt je bil tekmovalne
narave. Učenci so formirali skupino, ji dali ime in v okviru svoje skupine tekmovali s sovrstniki drugih šol po
Sloveniji. Naloge so bile dinamične, raziskovalne, vsekakor pa povezane z branjem. Aktivnosti so potekale
preko spletne platforme. Učenci so morali prebrati predpisanih 6 knjig. Mentorica projekta je bila Klara
Napast.

NAJ BRALEC
Naj bralec je interni šolski projekt, namenjen dvigovanju bralne kulture med učenci. V njem zasledujemo
predvsem sledeča cilja:
- privzgajati 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.
Število letošnjih naj bralcev po razredih:
Razred: Število naj bralcev:
1.a 7
1.b 4
2.a 3

2.b 4
2.c 1
3.a 0
3.b 4
4.a 5
4.b 1
5.a 2
5.b 0
6.a 0
6.b 1
7.a 0
7.b 0
8.a 0
8.b 1
9.a 0
9.b 0
Vodja projekta Naj bralec za učence razredne stopnje je Barbara Škrbić, za učence predmetne stopnje za Klara
Napast. Prvošolci obnove knjig za projekt Naj bralec pripovedujejo svojim razredničarkam.

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 je za sedmošolce vsako leto planiran obisk najbližje splošne knjižnice, ki
je v tem šolskem letu zaradi epidemioloških razmer v državi sicer odpadel, a smo projekt vseeno izvedli v
šoli. Učenci so prejeli vsak svoj izvod izvirnega slovenskega leposlovnega dela. Letos je bila to knjiga pisatelja
Mateta Dolenca, Kako dolg je čas. Obisk knjižnice bi poleg prejema knjige vključeval še spoznavanje
knjižničnega informacijskega znanja, seznanjanje z najnovejšim mladinskim leposlovjem ter predstavitev
avtorjev in knjige, zato smo tudi ta del projekta izpeljali v šoli.
Vodja projekta na šoli je bila Barbara Škrbić.

2.3 Projekt SKUM
Namen projekta je razvijati povezave med vzgojno izobraževalnimi zavodi, umetniki in kulturnimi
ustanovami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, ki bodo spodbudno vplivala na dvig
sporazumevalnih zmožnosti otrok in mladostnikov.
V letošnjem šolskem letu so izvedli aktivnosti v 2. in 3.razredu.
2. razred: Glavna tema je bila ekologija: V uvodnih urah so učitelji sami izvedli aktivnosti v razredu. Nato so
si skupaj z umetniki iz ART kino mreže ogledali film Deček in svet, ki prikazuje razlike v onesnaženosti na
vasi in mestu. Po ogledu filma je sledil pogovor in ustvarjalne delavnice. Naslednjo aktivnost so izvedli s
kustosinjo iz KGLU - preko PTT predstavitve umetnin so se seznanili, kako umetniki z umetniškim izražanjem
opozarjajo na ekološko problematiko v svetu okoli nas. V zadnji aktivnosti si je vsak razred izbral ožjo
področje zaključka. Izbrali so teme voda, recikliranje, zrak. Na temo voda so učenci izvedli delavnice street
arta – poslikali so večjo površino pred šolo in s tem ustvarili tudi igre na prostem za vse učence šole. Na temo
zrak so izvedli delavnice sitotiska – na svoje majice so si natisnili motive za ohranjanje čistega zraka. Na temo
ponovne uporabe tekstila so z umetnico naprej narezali trakove, s katerimi so spletli nove zapestnice, trakove
za glavo, podstavke za vročo posodo .... Vsi učenci so bili zelo navdušeni nad novimi oblikami dela. Vse
vsebine se navezujejo tudi na cilje iz učnega načrta.
3. razred: tema dediščina Maribora. Začetek aktivnosti smo izvedli na daljavo na temo družinske zgodbe
Maribora, kjer so učenci zapisovali zgodbe staršev, starih staršev, ki jih vežejo na mesto Maribor. Nastalo je
le nekaj zgodb. Nato so z aktivnostmi nadaljevali v živo. V razredu so si z učiteljicama ogledali fotografije
starega Maribora. Nato je v razred prišla še likovna umetnica iz Zavoda MARS. Tudi z njo so se pogovarjali
ob fotografijah, jih pogledali iz umetniškega vidika. Naslednjo in hkrati zaključno delavnico so izvedli tako,
da si je vsak učenec izbral fotografijo, na katero je lepil izrezke iz raznih revij - kolaž. Prav tako so v posebnem
računalniškem programu s fotografijami ustvarjali nov kolaž. Vse izdelke bodo zaenkrat predstavili v digitalni
razstavi, nato pa na začetku naslednjega šolskega leta tudi v živo.
Vodja projekta je bila Mateja Draškovič.

2.4. Projekt LittleBigEntrepreneurs
Projekt se je pričel izvajati 1. 10. 2020 in bo trajal do 31. 8. 2023. Koordinator projekta je Mednarodna
fakulteta za družbene in poslovne študije Celje.
Cilj projekta je ustvariti računalniško igro za otroke, ki bo spodbujala podjetništvo.
Ustvarila se bo inovativna učna igra za podjetniško izobraževanje otrok (6-10 let) za uporabo v formalnem in
neformalnem izobraževanju. V igri bodo morali igralci razviti in ustvariti izdelek ali rešitev kot odgovor na
izziv ter jo predstaviti na virtualnem trgu. Igralci bodo morali med seboj sodelovati, timsko sprejemati
odločitve in razvijati skupne dejavnosti v različnih fazah igre. Računalniško igro bodo razvijali sodelujoči
partnerji iz naslednjih držav: Grčija, Portugalska, Estonija. Naloga naše institucije bo igro preizkusiti in
podajati povratne informacije ter pomagati oblikovati navodila za igro. V mesecu avgustu 2021 je bila
izvedena mobilnost učiteljev v Grčijo.
Koordinatorji dela na šoli so: mag. Lučka Lazarev Šerbec, Alenka Frangeš, Denis Kokol.
2.5 Projekt Eko branje za eko življenje
V okviru EKO ŠOLE je v tem šolskem letu potekal projekt Eko branje za eko življenje. Zaradi načina dela
(delo v mehurčkih), se letos EKO BRALNA ZNAČKA ni izvajala kot interesna dejavnost. Sodelovalo je 20
učencev 1. b razreda. Koordinatorica projekta je bila učiteljica Aleksandra Boršič.

Cilji projekta:
S prebiranjem literature z različnimi ekološko obarvanimi temami med učenci spodbujamo pozitiven odnos
do branja in individualno kreativno mišljenje, razvijamo pozitiven odnos do okolja, spodbujamo različne
aktivnosti z ekološkimi vsebinami ter ustvarjanje konkretnih izdelkov.
Učencem 1. b razreda je učiteljica prebrala več knjig z ekološko vsebino, vsebino vezano na koristnost
določenih živalskih vrst in izumrtjem nekaterih ter en članek z ekološko vsebino. Na temo prebranega so se
pogovarjali, ogledali poučne posnetke, nadgrajevali znanje in ustvarjali z eko materiali. Pozornost so namenili
svetovnemu dnevu zemlje in svetovnemu dnevu čebel. Učenci so z zanimanjem sodelovali pri aktivnostih.
Poglobili so svoje znanje ter ozavestili, da vsak posameznik nosi veliko odgovornost za ohranjanje narave,
zdravega planeta in njegovih prebivalcev.
Koordinatorica projekta: Aleksandra Boršič

2.6 Večer pravljic
Večer pravljic je bil izveden 18. decembra 2020 za učence od 1. do 3. razreda v času od 17. do 18. ure.
Prisotnih je bilo 22 učencev ter učiteljica Romana Bračič. Druženje je potekalo preko ZOOM-a.
Cilji dejavnosti so bili:

•

privzgajati mladim bralcem veselje do branja,

•

doživljati branje kot prijetno opravilo,

•

doživeti besedilo, ga začutiti in razumeti njegovo sporočilnost,

•

spodbujati in negovati odnos do književnih del,

•

razvijati domišljijo.

Po prebrani knjigi so si učenci ogledali ilustracije, nato je sledil pogovor o vsebini knjige, izrazili so svoja
občutja ob tem, se učili, kako reševati nesporazume ter da je potrebno spoštovati in sprejemati drugačnost.
Mentorica projekta je bila Romana Bračič.

2.7 Projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in OŠ
Vsi učenci naše šole od 1. do 9. razreda so tudi v šolskem letu 2020/21 sodelovali v projektu trajnostna
mobilnost v osnovnih šolah in vrtcih. Glavni namen projekta je bil spodbuditi učence, da v šolo prihajajo na
trajnostni način (peš, s kolesom, s skiroji, z javnimi prevoznimi sredstvi ...), pa tudi zmanjšanje motoriziranega
prometa v okolici šole, zmanjševanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok in krepitev zdravja.
V mesecu septembru (v Evropskem tednu mobilnosti) je bila izvedena intenzivnejša enotedenska aktivnost v
obliki igre »Gremo peš s kokoško Rozi«. Učenci so v tednu aktivnosti vsakodnevno za trajnostne prihode v
šolo prejemali kartice, s katerimi so ob koncu tedna igrali igro. Igra je prilagojena starosti učencev vsake triade
posebej – v 1. in 2. triadi igra s kartami, v 3. triadi namizna igra. Število prihodov in odhodov na trajnostni
način se je v tednu aktivnosti povečalo in s tem je bil dosežen eden glavnih ciljev projekta. Izvedba aktivnosti
je bila zaradi epidemije COVID -19 nekoliko prilagojena – namesto skupnih srečanj v avli šole ja
koordinatorica učence nagovorila preko šolskega radia, skupna vožnja članov več družin je bila omejena na
člane ene družine.
Ob koncu projekta je v mesecu juniju bila izvedena še naknadna anketa, s pomočjo katere so ugotavljali učinke
sodelovanja v projektu na mobilnost . V šolskem letu 2020/21 so bili v projekt vključeni vsi učenci naše šole
in 22 učiteljev.
Koordinatorici projekta sta Svetlana Nikolič in Natalija Augustinovič.

2.8 Projekt Pasavček
V projekt je bilo vključenih 39 učencev 1.a in 1.b razreda in 17 učencev 2.a razreda. 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 različne pristope in metode dela pri obravnavi teme (npr. likovno ustvarjanje, pogovor,

branje, poslušanje, razlaga, delo na terenu…). Vključevali so vsebine pri različnih predmetih in aktivnostih
(pri slovenskem jeziku, matematiki, spoznavanju okolja, športni, likovni, glasbeni vzgoji…).
Pri izvajanju projekta so vključevali tudi druge izvajalce (starši, policist). Izpeljali so posebne dogodke na
temo pripetosti med vožnjo v osebnih avtomobilih (razstava izdelkov).
V projektu so sodelovale učiteljice Maja Prodanovič, Petra Hernah, Katja Viltužnik, Anja Pušnik in Marija
Leben, ki je tudi koordinatorica projekta.

2.9 Teden vseživljenjskega učenja
V mesecu septembru 2021 so bile na šoli organizirane prostovoljne delavnice v okviru vseslovenskega
projekta Teden vseživljenjskega učenja, ki bi se moral odviti v mesecu maju preteklega šolskega leta, a je bil
zaradi epidemioloških razmer izjemoma prestavljen na jesen. Program dogodkov, ki so se zvrstili na šoli je
bil raznovrsten. Učitelji so izvedli sedem dejavnosti, ki so bile namenjene predvsem učencem prve triade.
Udeleženci so v delavnicah bogatili tako socialno kot intelektualno plat svoje osebnosti. Koordinatorici
projekta sta Marija Leben in Katja Viltužnik.

2.10 Teden umetnosti v šoli in v vrtcu
Med 24. in 30. majem 2021 je potekal Teden umetnosti, s katerim poudarjamo vlogo in pomen umetnosti v
življenju vsakega človeka. Prvošolci so Teden umetnosti obeležili z likovnim izražanje in ustvarjanjem.
Učenci so razmišljali na temo Moja dežela danes in jutri. Predstavili so ideje, kaj koristnega lahko sami
naredijo za boljše okolje. Po interesu so se vključili v delavnico, kjer so izdelovali iz gline, slikali ali
konstruirali. Z mentoricama Katjo Viltužnik in Marijo Leben so z nastalimi izdelki popestrili razredni kotiček
in naredili razstavo.
2.11 Vetrnice za mir
V ponedeljek 21. septembra 2020, so učenci in učenke 3. in 4. razredov z učiteljicami izdelali vetrnice.
Vetrnice smo zaradi epidemioloških razmer zasadili na našem gričku pred šolo. Sodelovalo je 72 učencev 3.
in 4. razreda.
Projekt se je pričel na Floridi kot umetniški projekt dveh učiteljev likovnega pouka. Velika želja je spodbujati
mlade k razmišljanju o pomenu miru v našem življenju.
Mestna občina Maribor se je projektu pridružila leta 2011, prav tako že nekaj let sodeluje tudi naša šola.
Ker zaradi COVID 19 MOM ni organizirala projekta v mestnem parku, smo se projektu pridružili na malo
drugačen način.

Koordinatorica projekta je bila Mojca Birsa.

2.12 ERASMUS+: Healthy Styles - Pathways for life
V projektu sodelujejo zraven naše šole še šole iz Italije, Španije, Latvije ter Grčije. Kot govori že sam naslov,
smo namenili čas raziskovanju poti, ki vodijo do zdravega življenja v zdravem okolju. Projekt vsebuje
mobilnosti učiteljev in učencev ter aktivnosti, ki so potekale na šoli. Načrtovane mobilnosti v tem šolskem
letu niso bile izpeljane zaradi COVID A 19. Projekt je bil zaradi tega podaljšan do 31. 8. 2022. Kljub temu pa
smo izvedli veliko aktivnosti znotraj same šole.
V petek, 6. 11. 2020, so se kljub pouku na daljavo srečali koordinatorji Erasmus+ projekta. Načrtovali so
aktivnosti, ki bodo potekale v zadnjih mesecih tega koledarskega leta.
Decembra so se virtualno srečali učenci vseh sodelujočih šol ter si predstavili, kako skrbijo za svoje zdravje
v času karantene ter kako poteka njihovo življenje v tem času.
V marcu je za naše tretješolce knjižničarka pripravila zanimivo bibliopedagoško uro, na kateri so ob zgodbi
Plastenka praznuje veliko noč učenci spoznavali pomen reciklaže. Nato so tretješolci nadaljevali z likovnim
ustvarjanjem ter spremenili odpadne plastenke v igrače.
20. 5. 2021 smo se ponovno družili z našimi prijatelji z Erasmus+ projekta. Žal ponovno na daljavo, vendar
to ni prav nič motilo našega navdušenja ob ponovnem snidenju.
Učenci 5. razreda so sodelovali pri Kohoot kvizu, kjer so v prvem delu pokazali, koliko vedo o skrbi za naše
okolje ter v drugem delu odgovarjali še na vprašanja o posameznih sodelujočih državah.
V času od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021 smo izvedli tehtanje ostankov zavržene hrane po kosilu. S podatki smo
seznanili učence ter učitelje in se na razrednih urah ter med poukom posvetili dejavnostim, ki razvijajo
spoštljiv odnos do hrane ter gospodarno ravnanje z živili. V času od 17. 5. do 21. 5. smo izvedli kontrolno
tehtanje in medrazredno tekmovanje. S ponosom povemo, da so vsi razredi zmanjšali količino zavržene hrane.
Zmagovalca pa sta bila 4.b in 9.a razred.
22. 6. 2021 je na daljavo potekal sestanek vseh koordinatorjev. Pregledali smo realizacijo zastavljenega ter
načrtovali dejavnosti v naslednjem šolskem letu. Načrtovali smo mobilnosti učencev v Latvijo meseca maja,
učenci bodo marca obiskali Slovenijo, učitelji pa bodo avgusta potovali v Grčijo.
Koordinatorici projekta sta Natalija Augustinovič ter Alenka Fingušt.

2.13 Poročilo o projektu vrstniška in šolska mediacija v šolskem letu 2020/2021
V projekt je bilo v tem letu vključenih 11 učencev, vrstniških mediatorjev. Projekt je vodilo 6 šolskih
mediatork, in sicer Petra Hernah, Alenka Repnik, Alenka Frangeš, Aleksandra Boršič in Tjaša Paklec
Lajmsner. Koordinator 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.
Zaradi ukrepov povezanih s korona virusom, nismo izvedli izobraževanja novih vrstniških mediatorjev, čeprav
smo izbrali 12 četrtošolcev in petošolcev, ki si želijo postati vrstniški mediatorji.
Šolske mediatorke so izvajale mediacije, kadar so bili v spor vključeni učenci istega razreda. Znanje in
kondicijo že usposobljenih mediatorjev smo vzdrževali s pomočjo dela na daljavo.

2.14 Projekt Rudolf Maister
V okviru projekta Rudolf Maister se vsako leto učenci zgodovinskega krožka pripravljajo na tekmovanje za
kviz in na ogled Kadetnice. Zaradi razmer je v tednu Rudolfa Maistra obisk Kadetnice za 9. razred odpadel.
Prav tako učenci niso sodelovali na vsakoletnem kvizu o življenju Rudolfa Maistra v maju, ki ga razpišeta
muzej NOO in Kadetnica Rudolfa Maistra Maribor.

2.15 Ekošola
Učenci so znotraj programa Ekošola v šolskem letu 2020/21 uresničevali naslednje cilje:
•

razvijali pozitiven odnos do okolja,

•

razvijali okoljsko odgovornost,

•

spoznavali učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija),

•

povezovali okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi …

Cilje Ekošole so učenci uresničevali skozi 3 projekte in več kot 30 različnih aktivnosti.
Organizirani sta bili tudi jesenska in spomladanska zbiralna akcija odpadnega papirja. Pridobljena sredstva
smo namenili šolskemu skladu.
Koordinatorici projekta sta Katja Viltužnik in Maja Prodanovič.

2.16 NA-MA projekt
V okviru projekta NA-MA POTI so bila v tem šolskem letu izvedena vsa štiri srečanja vodij projektnih timov
implementacijskih VIZ na daljavo preko videokonferenc.
Prvega in drugega srečanja v mesecu septembru in novembru 2020 se je udeležila Alenka Repnik. Srečanje v
septembru 2020 je bilo namenjeno predstavitvi vsebinskega dela v projektu NA-MA POTI v šolskem letu
2020/21 ter odgovorom na vprašanja povezana z vsebino in organizacijo projekta. V novembru 2020 so dali
poudarek na mreženju, razvijanju primerov dejavnosti in povratni informaciji na oddane primere, novi
postavitvi spletne učilnice, medsebojnim hospitacijam, letnemu vsebinskemu poročilu in terminom
izobraževanj/delavnic.
Tretjega srečanja, kjer so predstavili, kaj je izvedbeni kurikul in kako ga naj izdelamo v zavodu ter četrtega
srečanja, kjer je bil poudarek na obveznostih do konca šolskega leta 2020/21 in obveznostim, ki sledijo v
šolskem letu 2021/22, se je v mesecu marcu in maju 2021 udeležila nova koordinatorica projekta Bojana
Robič.
Strokovno srečanje ravnateljev RVIZ-ov in IVIZ-ov projektov OBJEM, NA-MA POTI, PODVIG, POGUM,
je potekalo 10. 2. 2021 in se ga je udeležila gospa ravnateljica.
V letošnjem šolskem letu so bila izvedena tri mreženja za OE Maribor – v mesecu januarju, marcu ter juniju
2021, katerih namen je bilo vzajemno učenje in izmenjava izkušenj ter primerov dobrih praks z namenom
nastajanja učeče se skupnosti v OE Maribor.
V šolskem letu 2020/21 je vsaka članica oddala v SU po 2 primera povratnih informacij oz. primerov
dejavnosti.
V okviru projekta se je v šolskem letu 2020/21 projektni tim redno sestajal preko videokonferenc. Na srečanjih
so bile predane informacije s srečanj vodij in ravnateljev, prav tako podana poročila iz izobraževanj članic v
projektu. Koordinatorica projekta z januarjem 2021 na šoli je Bojana Robič.

2.17 Projekt Rap
V šolskem letu 2020/21 smo nadaljevali z dodatnimi športnimi vsebinami za učence. V sklopu poskusne dobe
razširjenega programa smo izvajali sklop 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.
V času karantene zaradi pandemije covid -19 so bile vse aktivnosti prenešene na splet in v spletne učilnice.
Ob vrnitvi v šolo so aktivnosti za razredno stopnjo v večini potekale v naravi. Aktivnosti za predmetno stopnjo
pa so ostale na spletu.
Koordinator projekta Rap je Mihael Kraner.

2.18 Skupaj za znanje
V šolskem letu 2020/21 smo stopili v trinajsto 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.

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.
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.

3 PREDSTAVITEV TEKMOVANJ
3.1Tekmovanje iz zgodovine
Tekmovalo je 13 učence iz 8. in 9. razreda.
Tekmovanje je potekalo na daljavo. Učenci so pisali 60 minut. Po tekmovanju so kopije rešenih nalog poslali
nadzornima učiteljema. Nadzorna učitelja sta bila mentorica Breda Gaber Pavlović in učitelj dr. Gregor
Škratek.
Regijskega tekmovanja ni bilo.

3.2 Medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu?
V mesecu juniju 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, 23. 6. 2021 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 11 učencev iz štirih osnovnih
šol. Ekipno so učenci naše šole osvojili prvo mesto in šoli prislužili kolo. Tudi posamično je učenec naše
šole osvojil drugo oz. tretje mesto. Oba učenca sta se uvrstila tudi na državno tekmovanje Kaj veš o prometu,
ki je načrtovano v septembru 2021. Koordinatorica prometnega krožka je Danica Kladošek
3.3 Tekmovanje iz znanja kemije
Na šolskem tekmovanju iz znanja kemije je sodelovalo 9 učenk in učencev 8. razreda in 8 učenk in učencev
9. razreda.
Na državno tekmovanje se je uvrstil en učenec 8. razreda in ena učenka devetega razreda.
V osmem razredu so prejeli bronasto priznanje trije učenci.
Mentorica je Irena Tarkuš Trikič.

3.4 Tekmovanje iz znanja biologije – Proteus
Na tekmovanju je sodelovalo 20 učenk in učencev 8. in 9. razreda.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 7 učenk in učencev.

11 učenk in učencev je prejelo bronasto priznanje, ena učenka je prejela srebrno priznanje. Mentorica Irena
Tarkuš Trikič Tema letošnjega tekmovanja so bile glive.

3.5 Angleška bralna značka
Tekmovali so učenci od drugega do petega razreda, in sicer v maju 2021. Učenci predmetne stopnje letos niso
tekmovali, saj jim zaradi varnostnih karantenskih razmer ni bilo možno posojati knjig. 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 133 učencev, ki so bili zelo uspešni, dosegli pa so naslednje rezultate:

Razred

Zlato priznanje

Srebrno priznanje

Priznanje za sodelovanje

Skupaj

2. a

10

-

6

16

2. b

9

-

5

14

2. c

13

-

4

17

3. a

15

1

1

17

3. b

8

6

-

14

4. a

6

10

-

16

4. b

8

5

2

15

5. a

4

8

1

13

5. b

1

7

2

10

Skupaj

74

37

22

133

Mentorice so bile: Metka Kozar, Svetlana Nikolić, Nevenka Petrič in Maruška Vekjet.
3.6 Tekmovanje iz znanja angleščine za 8. razred
Šolsko tekmovanje je bilo 8. marca 2021. Sodelovalo je 13 tekmovalcev, ki so osvojili 3 bronasta priznanja.
Državno tekmovanje je bilo 19. aprila 2021 v osnovni šoli Gornji Petrovci, sodelovala sta 2 tekmovalca.
Bronasto priznanje so osvojile 3 učenke, 2 učenki sta se uvrstili na državno tekmovanje.
Mentorici sta bili Metka Kozar in Darinka Jež.

3.7 Tekmovanje iz prve pomoči
Tekmovanje iz prve pomoči je v tem šolskem letu odpadlo zaradi covid situacije.

3.8 Tekmovanje iz znanja angleščine za 9. razred
Šolsko tekmovanje je potekalo 29. 3. 2021. Sodelovalo je 11 učencev, ki so osvojili 8 bronastih priznanj. Na
državno tekmovanje se ni uvrstil nihče.
Mentorici sta bili Nevenka Petrič in Metka Kozar.

3.9 Tekmovanje iz znanja nemščine za 9. razred
Tekmovanje se zaradi covid situacije in natrpanosti tekmovanj v mesecu marcu ni izvedlo.
Mentorica je bila Metka Kozar.

3.10 Poročilo o Cankarjevem tekmovanju v šol. l. 2020/2021
Učenci so za Cankarjevo tekmovanje v tem šolskem letu brali naslednja dela:
- 4. in 5. r.: Sebastijan Pregelj – Deček Brin na domačem kolišču,
- 6. in 7. r.: I. Karlovšek – Pobeg,
- 8. in 9. r.: M. Dolenc: Kako dolg je čas.
Zaradi epidemioloških razmer je bilo tekmovanje izvedeno na samo dveh stopnjah, in sicer je 13. 4. 2021
potekalo šolsko tekmovanje, 22. 5. 2021 pa državno. Šolsko tekmovanje smo izpeljali v šoli, državno pa je
potekalo na daljavo s pomočjo okolja ZOOM. Šolsko tekmovanje je na naši šoli pripravila Mateja Barbarič,
pri izvedbi državnega pa je kot ena od koordinatoric sodelovala Alenka Fingušt.
Učenci so dosegli naslednje rezultate:

Razred

Mentor

4. r.

Višnja Jančec
Mojca Birsa

Št. sodelujočih Prejemniki priznanj
16

10 učencev

5. r.

Danica Kladošek

13

6 učencev

13

6 učencev

5

2 učenki

5

2 učenki

8

4 učenci

Natalija Čerček

6. r.

Mateja Barbarič
Alenka Fingušt

7. r.

Mateja Barbarič
Alenka Fingušt

8. r.

Mateja Barbarič
Alenka Fingušt
Klara Napast

9. r.

Alenka Fingušt
Klara Napast

Ena učenka 8. r. in en učenec 9. r. sta se uvrstila tudi na državno tekmovanje.

Regijsko Cankarjevo tekmovanje
OŠ borcev za severno mejo je bila organizatorica regijskega Cankarjevega tekmovanja, ki se je v šolskem letu
2020/21 izvajalo v spremenjeni obliki, in sicer kot del državnega tekmovanja, izvedenega na daljavo. izvedeno
je bilo poskusno pisanje (sreda, 19. 5. 2021) in državno tekmovanje v soboto, 22. 5. 2021.
Koordinatorica je bila Alenka Fingušt.

3.11 Poročilo o tekmovanju iz nemške bralne značke
Nemška bralna značka je potekala v 4. razredu pri fakultativnem pouku nemščine. Učenci so morali prebrati
dve knjigi, Das Corona-Virus in Mein Körper. Cilj nemške bralne značke je branje v tujem jeziku, s čimer si
učenec širi besedni zaklad, spoznava tuje avtorje, navade neke dežele, goji ljubezen do literature.
V četrtem razredu smo knjigi prebrali skupaj, se o vsebini pogovorili, reševali delovne liste, ki sem jih
pripravila za učence in ponavljali novo besedišče.
Tekmovanje smo izvedli v maju.
Skupaj so učenci dosegli 13 srebrnih in 13 priznanj za sodelovanje. Mentorica tem učencem je bila Maruška
Vekjet.

Seznam literature za 5. r. je obsegal:
- Geschichten von der kleinen Katze,
-

Lesenacht im Klassenzimmer.

Literatura za 6. r.:
- Waldgeschichten,
- Geschichten vom Traktor Bulli.
Rezultati:
Razred Št. sodelujočih učencev Srebrno priznanje
5. r.

5

3

6. r.

9

9

Priznanje za sodelovanje
2

Mentorica 5. in 6. r. je bila Mateja Barbarič.

3.12 Šolsko tekmovanje iz matematike in Mednarodni matematični kenguru
V šolskem letu 2020/21 je potekalo 57. tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja
v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Šolsko tekmovanje je bilo v četrtek, 22.
aprila 2021. 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
159 učencev. 54 učencev je osvojilo bronasto Vegovo priznanje. Na državno tekmovanje se je uvrstil 1 učenec.

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 15. 5. 2021, na matičnih šolah. Naš učenec žal ni osvojil bronastega
priznanja.
Koordinatorica šolskega tekmovanja je Alenka Repnik.
3.13 Tekmovanje iz znanja logike
Šolsko tekmovanje iz znanja logike je potekalo 24. 9. 2020. Tekmovanja se je udeležilo 48 učencev od 4. do
9. razreda. Učenci so osvojili 16 bronastih priznanj, na državno tekmovanje sta se uvrstila 2 učenca.
Državno tekmovanja je bilo izvedeno 24. 3. 2021, vendar se ga ni udeležil noben od učencev, ki sta si pravico
udeležbe priborila, saj sta oba bila v času tekmovanja v karanteni.
Učence 4. in 5. razreda je vodila mentorica Danica Kladošek, učence od 6. do 9. razreda pa mentorica Alenka
Repnik.

3.14 Šolsko tekmovanje iz Vesele šole
V znanju Vesele šole se je preizkusilo 15 učencev od četrtega do devetega razreda. Namen tekmovanja je
širjenje splošnega znanja. S sodelovanjem na tekmovanju učenci spoznavajo različna zanimiva področja
človekovega delovanja in svet narave ter družbe. Pri pripravah nanj so bili učencem v pomoč spletni kvizi in
veselošolske teme v mesečni reviji PIL. Šolsko tekmovanje je potekalo 10. marca 2021. Bronasto priznanje
sta osvojila 2 učenca. Na državno tekmovanje se ni uvrstil noben učenec. Mentorica je bila Višnja Jančec.
3.15 Otroška varnostna olimpijada
Zaradi epidemije covid 19 je tekmovanje odpadlo.

3.16 MEHURČKI, Cankarjevo tekmovanje 1. VIO
Zavod RS za šolstvo je v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju v znanju za slovenščino za
Cankarjevo priznanje razpisal v šolskem letu 2020/2021 tekmovanje z naslovom:
SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE
Izbrana besedila so bila:
1. razred Leopold Suhodolčan: Piko dinozaver
2. in 3. razred Desa Muck: Anica in grozovitež

Tekmovanje je potekalo 13. 4. 2021. Sodelovali so učenci iz 2. in 3. razreda, 2.a 9 učencev, 2.b 5 učencev, 2.c
8 učencev, 3.a 5 učencev in 3.b 6 učencev. Vsi učenci so prejeli priznanja.
Koordinatorica tekmovanja je bila Mojca Birsa.
3.17 Šolsko tekmovanje iz geografije
V marcu 2021 se je šolskega tekmovanja iz geografije udeležilo 23 učencev od 6. do 9. razreda. Šolsko
tekmovanje je tako potekalo v dveh terminih zaradi karantene posameznih razredov. Kljub drugačnemu
poteku šolskega leta smo vsem učencem omogočili sodelovanje. Ena učenka je na tekmovanju tako sodelovala
na daljavo, preko aplikacije Zoom. Učenci so prejeli 7 bronastih priznanj.
Mentorica tekmovanja je bila Maja Pečnik, koordinatorica tekmovanja pa Sanja Fridau.

3.18 Eko kviz
Zaradi pouka na daljavo je tekmovanje potekalo v dveh stopnjah. Šolskega tekmovanja, ki je bilo 27.1. 2021,
se je udeležilo 14 učencev, 9 učencev se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki je bilo 4.3. 2021. Šolsko in
državno tekmovanje sta potekali preko spleta. Teme tekmovanja so bile hrana, ogljični odtis, krožno
gospodarstvo in energija.
En učenec je dosegel bronasto priznanje na državnem tekmovanju.
Mentorica je Maja Pečnik.

3.19 Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni
Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni je potekalo 16. 10. 2020. Tekmovanja se je udeležilo 7
učencev. 6 učencev je za dosežene rezultate prejelo bronasto priznanje. Na državno tekmovanje so se uvrstile
3 učenke. Državno tekmovanje je potekalo 21. 11. 2020,. Organizirano je bilo na daljavo s strani Zveze društev
diabetikov. Mentorica je Dragica Jurkušek.

4. PREDSTAVITEV NATEČAJEV
4.1 Fotografski natečaj »Zimska idila z vrha hriba«
Razstava je bila virtualno odprta na Prešernov dan. V virtualni razstavi so sodelovali dr. Andreja Rihter,
nekdanja ministrica za kulturo v Vladi RS in Stojan Kerbler, fotograf in Prešernov nagrajenec za življenjsko
delo v letu 2020 ter Igor Napast, profesionalni fotograf in član fotografske žirije.
Fotografski natečaj je pripravila mag. Nina Kolenc, prof. šp. vzg.

4.2 Mednarodni fotografski natečaj »Mi v pokrajini«
Štirje učenci naše šole so sodelovali pri fotografskem natečaju »Mi v pokrajini« v sklopu mednarodnega
geografskega dogodka noč geografije.
Mentorici sta bili Maja Pečnik in mag. Nina Kolenc, prof. šp. vzg.

4.3 Najljubši pravljični junak
V mesecu aprilu 2021 je pod okriljem revije Ventilator besed, revije za kulturo, vzgojo in izobraževanje in v
sodelovanju z revijo Zmajček, potekal literarno-likovni natečaj najljubši pravljični junak, ki je namenjen
otrokom od 3. do 9. leta. Učenci so se potopili v svoj domišljijski svet in razmišljali o svojem najljubšim
pravljičnim junakom. Pod vodstvom mentoric Katje Viltužnik in Marije Leben so vsi učenci prvega b razreda
likovno ustvarjali. Na natečaju sta sodelovala dva izdelka, katera sta objavljena v virtualnem okolju.

4.4 Mladi za napredek Maribora
V šolskem letu 2020/2021 so učenci naše šole že tradicionalno sodelovali na 38. 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 šestimi raziskovalnimi nalogami, kot prikazuje spodnja tabela.

Naslov
raziskovalne
naloge:
Geometrijske

Raziskovalno
področje:

Avtor(ji):

Mentor:

Uvrstitev/
priznanja/nagrade:

matematika

T. C. in N. T.

Alenka

1. mesto, zlato

Repnik

priznanje, nagrada

rožice

presenečenje
zlato priznanje na
državnem tekmovanju
književnost

Samo za

E. L.

Mateja

3. mesto, srebrno

Barbarič

priznanje

R. H., M. H. in

Barbara

5. mesto, srebrno

N. J.

Škrbić

priznanje

Ž. B.

Tjaša

2. mesto, zlato

Lajmsner

priznanje, nagrada

Paklec

presenečenje

knjigoljubce

Živali nas

sociologija

človečijo

Cena

psihologija in

brezplačnosti in

pedagogika

vedenje
potrošnikov

bronasto priznanje na
državnem tekmovanju

Turizem –

geografija,

včeraj, danes,

geologija

E. K. K.

Maja

3. mesto, bronasto

Pečnik

priznanje

jutri

bronasto priznanje na
državnem tekmovanju

Bachova
genialnost

umetnost

B. B.

Urška

5. mesto, srebrno

Lukovnjak

priznanje

Naša šola je na natečaju Mladi za napredek Maribora po dosežkih svojih avtorjev in mentorjev oziroma po
uvrstitvah svojih raziskovalnih nalog zasedla tretje mesto in prejela denarno nagrado v vrednosti 200 € za
nakup knjig po lastni izbiri.

5. PREDSTAVITEV DOGODKOV
5.1 Poročilo o lutkovnem abonmaju učencev od 1. do 4. razreda
V šolskem letu 2020/21 so imeli učenci od 1. do 4. razreda lutkovni abonma v Lutkovnem gledališču Maribor.
Oktobra 2020 so si na velikem odru Lutkovnega gledališča ogledali predstavo Janko in Metka.
V februarju in juniju 2021 bi si morali ogledati predstavi Drobtine iz mišje družine in Janček Ježek, ki pa sta
zaradi napovedane epidemije covid 19 odpadli.
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.
Koordinatorica lutkovnega abonmaja na šoli je Petra Hernah, sodelovale so tudi učiteljice od prvega do
četrtega razreda.

5.2 Poročilo o Maistrovem pohodu v šolskem letu 2020/21
V četrtek in petek (1. in 2. 10. 2020) je potekal tradicionalni pohod OŠ borcev za severno mejo Maribor.
Pohoda se je skupaj s štirimi učitelji spremljevalci udeležilo 40 učencev. Pohod so začeli v četrtek pri vhodu
v Bistriški vintgar, kamor so se pripeljali z avtobusom. Pot jih je vodila skozi vintgar in po pohorskih
planinskih poteh do Ruške koče na Arehu, kjer so prenočili.
Naslednje jutro so pot nadaljevali proti Bellevueju, po južni poti sestopili v dolino do Ledine in mimo
Betnavskega gozda prispeli do šole.
Cilji pohoda so bili spoznavanje Pohorja, živali in rastlin na različnih nadmorskih višinah, spoznavanje in
krepitev medsebojnih odnosov, opazovanje narave, pridobivanje kondicije in preizkušanje svojih telesnih
sposobnosti.
Učitelji spremljevalci so bili Alenka Repnik, Barbara Škrbić in Metka Kozar. Vodja pohoda je bil Boštjan
Kamenšek.
5.3 Množičen tek 2020
23. septembra 2020 se je 124 učencev naše šole od prvega do četrtega razreda in 37 vrtčevskih otrok Vrtca
ob gozdu oddelka v OŠ pridružilo množičnemu teku, ki ga je organizirala Atletska zveza Slovenije. Teklo je
več kot 20 000 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.

5.4 Sodelovanje na prireditvi Dan družine
Naša šola se je odzvala povabilu Doma starejših občanov Sene Cura k sodelovanju na njihovi prireditvi Dan
družine, ki je potekala 14. 5. 2021. Učenci so sodelovali na daljavo, in sicer s kratkim posnetim programom
prvošolcev in voščili četrtošolcev. Ker je bila prireditev zastavljena medgeneracijsko, smo v poklon in zahvalo
dobili plakat s fotografijami naših učencev in njihovih varovancev.
Sodelovanje je potekalo pod mentorstvom Maje Prodanovič in Mojce Birsa.

5.5 Poročilo o delu šolske skupnosti OŠ borcev za severno mejo
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 2020/21 si je šolska skupnost zastavila 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).

28. 9. 2020 je bil izveden prvi sestanek šolske skupnosti. Učencem je bila predstavljena tema OP, ki je bila
moja poklicna prihodnost. Učenci oz. predstavniki razredov so izbrali predsednika šolske skupnosti..
V Tednu otroka je potekal sprejem prvošolčkov v ŠS OŠ borcev za severno mejo. Takrat so potekale tudi
delavnice (zaradi epidemiološke slike po razredih). Ker je Teden otroka sovpadel tudi z obletnico telefona
TOM, in je nosil naslov Odgovor je pogovor, smo pripravili tudi kratko radijsko oddajo.
V mesecu novembru je pouk potekal na daljavo, zato predstavniki skupnosti nismo mogli obiskati Maistrovega
groba.

V naslednjih mesecih so sledile priprave na območni šolski OP, ki je potekal na daljavo, in sicer 25. 3. 2021.
Udeležila sta se ga učenec 8. r. in učenka 9. r., ki se je uvrstila tudi na nacionalni parlament.
Zaradi razglašene epidemije nismo mogli izvesti valetninove pošte in zbiranje šolskih potrebščin za otroke iz
socialno šibkih družin. Mentorica šolske skupnosti je Mateja Barbarič.

5.6 Astronomsko - opazovalni večer
Zaradi pandemije korona virusa v šolskem letu 2020/21 astronomsko-opazovalnega večera z učenci nismo
izpeljali, saj se učenci iz različnih oddelkov niso smeli med seboj mešati.

6. PREDSTAVITEV PRIREDITEV
6.1 Dan samostojnosti in enotnosti
Ob državnem prazniku smo v spremenjeni obliki zaradi epidemioloških razmer izvedli prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti. Prireditev je bila vnaprej posneta, pri njej so sodelovali učenci osmih in devetih
razredov. Na dan prireditve (24. 12. 2020) so se učenci udeležili prireditve z vključitvijo v predvajanje
posnetka, ki so si ga preko kanala Youtube lahko ogledali tudi starši in izbrana javnost.
Namen in cilj prireditve je bila obeležitev plebiscita, seznanitev učencev s prelomnimi zgodovinskimi dogodki
ter ozaveščanje pomembnosti slovenske samostojnosti ter kulture.
Mentorica prireditve je bila Alenka Fingušt.
6.2 Prireditev ob Maistrovem dnevu
Prireditev ob Maistrovem dnevu je potekala 23. 11. 2021, in sicer v sklopu pouka na daljavo. Pripravila jo je
Mateja Barbarič. Razrednikom je bil posredovan PPT, ki je vseboval 2 Maistrovi pesmi in obrazložitev
praznika ter njegov pomen za Slovence in našo šolo.
6.3 Prireditev ob dnevu državnosti in 40-letnici šole
Prireditev ob dnevu državnosti je potekala zadnji šolski dan, 24. 6. 2021. Na začetku smo se v pričakovanju
počitnic spomnili pouka na daljavo. Nato smo obeležili dan državnosti z dogodki, ki so pripeljali do 30-letnice
samostojnosti. Tretji del prireditve se je navezoval na 40-letnico šole, ki je zaradi epidemioloških razmer
septembra nismo mogli praznovati. Prireditev je pripravila Mateja Barbarič, za glasbeni del je poskrbela Urška
Lukovnjak.
6.4 Valeta
Devetošolci so se z valetnim programom poslovili od osnovnošolskega izobraževanja. Svoj program so
oblikovali na temo Lepo je biti devetošolec – v odhodu, zasnovan po kvizu Milijonar. Mentorica in idejni
vodja je bila Klara Napast.
6.5 Prireditev ob Prešernovem dnevu
Slovenski kulturni praznik smo obeležili s posneto prireditvijo, pri kateri so sodelovali učenci zadnjega VIO.
V času kulturnega dne so si učenci ogledali prireditev preko kanala Youtube. Ob tej priložnosti so bili
razglašeni prejemniki Prešernovih listin, ki so slednje prejeli ob koncu pouka.
Cilj in namen prireditve je bil seznanitev učencev s slovenskim najpomembnejšim pesnikom ter hkrati poklon
slovenski kulturi.
Mentorica prireditve je bila Alenka Fingušt.

6.6 Zaključna prireditev
V ponedeljek, 14. junija 2021, je v večnamenskem prostoru šole potekala zaključna prireditev za vse učence
šole, na kateri smo predstavili projekte in dosežke šolskega leta. Razglasili smo učence, ki so na različnih
tekmovanjih dosegli bronasta, srebrna in zlata priznanja, učenci pa so prejeli tudi knjižne in druge nagrade.
Pester kulturni program so obogatili glasbeni talenti naše šole, saj so se s plesnimi, pevskimi in drugimi
točkami predstavili skoraj vsi razredi šole. Na prireditvi so se s točkami za učence predstavili še posamezni
učitelji.
Na zaključni prireditvi je ravnateljica razglasila tudi »najčke« šole.
Prireditev so pripravili Barbara Škrbić, Tjaša Lajmsner Paklec, Alenka Frangeš in Denis Kokol.

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

Letos sta bili zaradi covid razmer dve razstavi. Razstava v novembru o življenju in delu Rudolfa Maistra, ki
jo je pripravila Alenka Fingušt.
Druga razstava je bila ob obletnici nastanka samostojne SLO, in sicer 30 let samostojne SLO – pripravili
učenci zgodovinskega krožka in mentorica Breda Gaber Pavlović.

7.3 Dejavnosti ob 40. obletnici šole
Ob 40-letnici šole so bile razstavljene panjske končnice, ki so jih etnološko in po svojih predstavah obarvali
učenci oddelkov, ki so obiskovali šolo v šolskem letu 2020/21, ko je šola praznovala 40 let delovanja.
Vodje sta bili Breda Gaber Pavlović in Rozika Puvar.
Prav tako smo ob 40-letnici šole narisali na tla pred šolo drevo. Vsak učenec je naredil odtis svoje dlani in
tako je nastala mogočna in pisana krošnja drevesa, ki ponazarja, da smo kot šola enotni in vsak je del te
skupnosti.
Vodja je bila Tina Erjavičnik
Razstavljena je tudi fotografija kolektiva OŠ Borcev za severno mejo ob 40-letnici šole.
Vseskozi uresničujemo svoje vrednote ”Spoštovanje, odgovornost, znanje, naše so vrednote – skupaj delamo
zanje.”

8. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

8.1 Kadrovski pogoji
Delovno mesto
Ravnateljica

Delavci
mag. Lučka Lazarev Šerbec (svetnica)

Pomočnica ravnateljice

Jelka Golob (svetovalka)

Učitelj v I., II. vzgojnoizobraževalnem
obdobju

Katja Viltužnik
(svetovalka)

Danica Kladošek (svetnica)

Alenka Belcl
(svetovalka)

Anja Pušnik (svetovalka)

Mojca Birsa (svetovalka)

Marija Leben (svetovalka)

Aleksandra Boršič
(mentorica)

Svetlana Nikolić (svetovalka)

Romana Bračič
(svetovalka)

Maja Prodanović (svetovalka)

Natalija Čerček
(svetnica)

Denis Kokol

Mateja Draškovič
(svetovalka)

Višnja Jančec (svetovalka)

Petra Hernah
(svetovalka)
Učitelj v III. vzgojnoizobraževalnem
obdobju

Irena Tarkuš Trikič
(svetnica)

Boštjan Kamenšek (svetnik)

Mateja Barbarič
(svetovalka)

Nina Kolenc (svetnica)

Urška Lukovnjak

Metka Kozar (svetnica)

Alenka Fingušt
(svetnica)

Mateja Käfer (svetnica)

Breda Gaber Pavlović
(svetnica)

Klara Napast (svetnica)

Jelka Golob (svetovalka)

Rozika Puvar (svetnica)-50%

Bojana Robič

Maja Pečnik (svetnica)

Darinka Jež (mentorica)

Alenka Repnik (svetovalka)

Nevenka Pilih
(svetovalka)

Vladimir Širec (svetnik)
Maruška Vekjet (mentorica)

Zaposlen v poskusu
Rap

Mihael Kraner

Spremljevalci: gibalno
oviranega otroka,
dolgotrajno bolnega
otroka

Tina Erjavičnik, Sanja Fridau, Dejan Pahole, Marina Kaučič

Specialna pedagoginja

Natalija Augustinovič (svetnica)

Socialna
pedagoginja

Barbara Škrbić (svetnica)

Pedagoginja

Sanja Fridau (mantorica), Marina Kaučič

Psihologinji

Branka Ribič Hederih (svetnica)
Tjaša Lajmsner Paklec

Knjižničarki

Barbara Škrbić (svetnica)
Klara Napast (svetnica)

Računalnikar –
organizator
informacijskih
dejavnosti

Sergej Pukšič (mentor)

Računovodkinja

Računovodski servis Center poslovanja

Tajnica

Ivana Lugonjić

Hišnik - kurjač

Boris Šiker

Kuhar/kuharica

Marjetka Bjelčević

Silva Ornik

Ljubica Bukovec
Dušanka Kolarič

Karmen Ornik -50 %- do konca
februarja 2020

Gorazd Zagoranski

Senada Dulić

Marko Arnuš
Organizator šolske
prehrane
Čistilka

Dragica Jurkušek
Marija Kaučič

Hanka Mulaj,
Munira Kostjerevac– 75 % OŠ in 25%
Vrtec Pobrežje

Helena Jenuš

Mira Tomič

Milica Zečevič -50%

Ljubica Kolar - 50%,
Anela Krajinić- 50%

JD
JD - Informator

Mateja Fifer
Zikred Selimović

JD - Urejevalec
okolja

Matjaž Ploj

Med delavce šole je všteta tudi delavka, ki je še na porodniškem dopustu. Na šoli imamo zaposlenega
informatorja in urejevalca okolja preko javnih del.

8.2 Uresničevanje predmetnika in učnih načrtov
Šolski koledar je bil v celoti realiziran. Realizacijo pouka smo spremljali po ocenjevalnih obdobjih.
Opravljenih je bilo 191 delovnih dni (1. r. – 8. r.) in 186 delovnih dni v 9. razredu.

Realizacija obveznega programa oziroma pouka pri vseh predmetih v šolskem letu 2020/21 je bila 99,12%

Realizacija razširjenega programa (dodatni in dopolnilni pouk) v šolskem letu 2020/21 je bila 101,17%.

Odstotek učencev, ki so v preteklem šolskem letu izpolnili pogoje za napredovanje v višji razred, je 98,05%.
6 učencev ni napredovalo v višji razred.

8.3 Učni uspeh

Povprečne ocene obveznih predmetov
Predmet
Slovenščina (SLJ)
Matematika (MAT)
Angleščina (TJA)
Nemščina (NE)
Likovna umetnost (LUM)
Glasbena umetnost (GUM)
Družba (DRU)
Geografija (GEO)
Zgodovina (ZGO)
Domovinska in
državljanska kultura in
etika (DKE)
Spoznavanje okolja (SPO)
Fizika (FIZ)
Kemija (KEM)
Biologija (BIO)
Naravoslovje (NAR)
Naravoslovje in tehnika
(NIT)
Tehnika in tehnologija (TIT)
Gospodinjstvo (GOS)

3.
razred
4,34
4,34
4,55

4.
razred
4,19
3,88
4,00

5.
razred
4,05
3,78
3,78

6.
razred
3,47
3,20
3,57

7.
razred
3,70
3,50
3,95

9.
razred
3,62
3,62
3,71

5,00
4,78

8.
razred
3,50
3,26
3,68
3,00
5,00
4,29

4,98
5,00

4,90
4,83
4,05

4,88
4,74
4,24

5,00
4,43
3,70
3,93

3,83
3,88

3,58
3,37

3,88
3,97

4,38

3,84

5,00
4,29

Skupaj
3,84
3,65
3,89
3,00
4,97
4,62
4,15
3,75
3,79
4,11

4,54
3,16
3,50
3,76
3,73
4,37

3,59
3,56
3,74

3,93

4,54
3,37
3,53
3,75
3,83
4,22

4,07

Šport (ŠPO)

5,00

4,76

4,78
4,81

4,77
4,60
4,73

Skupaj:

4,68

4,37

4,35

4,10

4,63

4,62

4,83
4,22

4,67
3,80

4,67
4,69
4,74
3,97

4,79
4,06

8.4 Statistični podatki
Realizacija pouka po razredih

Obvezni predmeti
Realizacija pouka v %
Predmet
1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Skupaj

Slovenščina (SLJ)

99,52%

98,37%

97,55%

98,29%

97,14%

97,14%

97,62%

99,18%

100,69%

98,39%

Matematika (MAT)

99,29%

96,90%

96,57%

96,97%

99,62%

95,71%

95,71%

97,14%

98,11%

97,34%

Angleščina (TJA)

100,71%

97,14%

98,57%

97,86%

96,67%

97,14%

98,10%

97,14%

104,17%

98,61%

Likovna umetnost (LUM)

97,14%

99,05%

97,14%

97,14%

97,14%

102,86%

97,14%

97,14%

107,81%

99,17%

Glasbena umetnost (GUM)

97,86%

99,52%

100,00%

96,19%

97,14%

97,14%

98,57%

98,57%

106,25%

99,03%

97,14%

96,67%

Družba (DRU)

96,90%

Geografija (GEO)

97,14%

97,86%

99,05%

96,09%

97,54%

Zgodovina (ZGO)

97,14%

100,00%

98,57%

100,00%

98,93%

95,71%

100,00%

Domovinska in državljanska kultura
in etika (DKE)
98,57%

Spoznavanje okolja (SPO)

98,10%

97,86%

96,67%

97,78%

Fizika (FIZ)

97,14%

101,56%

99,35%

Kemija (KEM)

99,29%

98,44%

98,86%

Biologija (BIO)

96,19%

100,00%

98,10%

97,14%

Naravoslovje (NAR)
97,14%

Naravoslovje in tehnika (NIT)

97,38%
100,00%

97,46%

99,52%

Razredna ura (RU)
Skupna realizacija:

99,01%

98,08%

98,00%

102,86%

101,43%

101,43%

98,57%

104,76%

96,67%

98,57%

96,67%

97,14%

95,71%

100,00%

97,97%

103,33%

108,33%

111,67%

113,33%

111,67%

106,67%

109,17%

97,86%

98,75%

99,54%

99,38%

99,16%

101,65%

99,12%

Gospodinjstvo (GOS)
100,00%

97,86%

97,62%

Tehnika in tehnologija (TIT)

Šport (ŠPO)

98,57%

101,67%

Skupna realizacija za celo šolo po predmetih
120,00%
100,00%

20,00%
0,00%

109,17%

97,97%

101,67%

101,43%

97,38%

97,86%

98,10%

98,86%

99,35%

97,78%

97,86%

98,93%

97,54%

96,90%

99,03%

99,17%

98,61%

40,00%

97,34%

60,00%

98,39%

80,00%

Skupni uspeh po razredih
POVPREČNA OCENA

3.
razred

4.
razred

5.
razred

6.
razred

7. razred

8. razred

9.
razred

Skupaj

2020/21

4,7

4,7

4,3

4,3

4,1

4,2

4,1

4,34

2019/20

4,80

4,50

4,50

4,30

4,30

4,10

4,20

4,23

Število
oddelkov

Razredi

Učenci
–
skupaj

pozitivno
ocenjeni

negativno
ocenjeni

Ne
napredujejo

Neocenjeni

Uspeh

1. razred

2

39

38

1

1

0

97,44%

2. razred

3

51

50

1

1

0

98,04%

3. razred
4. razred

2
2

32
36

31
35

1
1

1
1

0
0

96,88%
97,22%

5. razred

2

36

35

1

1

0

97,22%

6. razred

2

45

45

0

/

0

100,00%

7. razred

2

46

45

0

/

0

97,83%

8. razred

2

46

45

1

1

2

97,83%

9. razred

2

29

29

0

/

0

100,00%

Skupaj

19

6

2

98,05%

360

353

6

Realizacija pouka v %

Predmet
7. razred

Nemščina 1
Sodobna priprava hrane
Elektrotehnika
Likovno snovanje
Multimedija
Nemščina 2
Poskusi v kemiji
Šport za zdravje
Kemija v življenju
Računalniška omrežja
Šport za sprostitev
Obdelava gradiv: Les
Izbrani šport
Ansambelska igra
Nemščina 3

8. razred

9. razred

97,14%
100,00%

97,14%
100,00%

96,88%
93,75%
100,00%
97,10%
102,85%
102,45%

93,75%
97,10%
102,85%
102,45%

100,00%
97,14%

106,25%
100,00%
103,13%
100,00%
97,14%

97,12%
98,57%

100,00%
100,00%

106,25%
100,00%
103,13%

Skupna realizacija:

Skupaj

99,90%

97,12%

96,88%
99,48%

96,88%

9. razred

8. razred

7. razred

6. razred

5. razred

4. razred

94,2%

93,0%

93,0%

91,7%

93,6%

92,9%

90,3%

93,5%

94,5%

92,8%

94,5%

92,1%

95,6%

91,2%

90,8%

91,3%

87,7%

84,0%

3. razred

86,0%

2. razred

88,0%

92,9%

Obisk pouka

100,0%

98,0%

96,0%

94,0%

92,0%

90,0%

82,0%

80,0%

102,77%
101,48%
98,10%
100,71%
100,00%

97,62%
100,29%

KEM
BIO
NAR
NIT
TIT

GOS
ŠPO

98,62%

103,16%

FIZ

RU

100,00%

SPO

100,60%

DRU

100,00%

100,14%

GUM

DKE

99,66%

LUM

100,26%

100,00%

NE

ZGO

99,42%

TJA

100,29%

100,16%

MAT

GEO

99,95%

SLJ

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

1. razred

Realizacija po predmetih

Skupna realizacija za celo šolo po predmetih

Obisk pouka

A
B

Skupna realizacija po izbirnih predmetih
120,00%
100,00%

80,00%
60,00%
40,00%

98,10%

98,55%

ŠPO-nip

TEH-nip

20,00%
0,00%

Dodatni in dopolnilni pouk

Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka po razredih
120,00%
100,00%
80,00%

100,00%
100,00%

100,00%
97,15%

97,14%
97,14%

100,00%
102,86%

97,14%
97,14%

99,41%
97,13%

100,00%
100,00%

97,14%
98,57%

104,18%
103,13%

60,00%

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

A

100,00%

100,00%

97,14%

100,00%

97,14%

99,41%

100,00%

97,14%

104,18%

B

100,00%

97,15%

97,14%

102,86%

97,14%

97,13%

100,00%

98,57%

103,13%

40,00%
20,00%
0,00%

Fakultativni pouk

Realizacija fakultativnega pouka
102,00%
101,00%
100,00%
99,00%
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
TJN-f
RAČ-f

Obisk pouka

3.r

4.r

5.r

6.r

100,00%

99,14%

97,14%

98,57%

100,95%

98,57%

98,57%

Obisk pouka

A

100,00%

B

98,00%

96,00%

86,00%

94,71%
90,49%

93,49%

95,83%

96,10%

94,68%

93,64%

91,92%

90,11%

91,78%

93,61%

93,52%

93,06%

90,34%

88,00%

89,99%

90,00%

94,16%

92,00%

96,33%

99,14%

94,00%

9. razred

8. razred

7. razred

6. razred

5. razred

4. razred

3. razred

2. razred

1. razred

84,00%

Izrečeni vzgojni ukrepi

Število izrečenih vzgojnih opominov
2,5
2
1,5
1
0,5
0
5.b

6.a
1. vzgojni opomin

Izostanki – opravičeni : neopravičeni

2. vzgojni opomin

7.a
3. vzgojni opomin

Opravičeni in neopravičeni izostanki
I. VIO
100,0%

99,5%
99,0%
98,5%
98,0%
97,5%
97,0%
96,5%
96,0%
Neopravičene
Opravičene

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

3.A

3.B

0,0%

0,0%

0,8%

2,6%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

99,2%

97,4%

100,0%

100,0%

100,0%

Opravičene

Neopravičene

Opravičeni in neopravičeni izostanki
II. VIO
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

4.A

4.B

5.A

5.B

6.A

6.B

Neopravičene

0,5%

0,5%

2,2%

0,1%

2,4%

3,8%

Opravičene

99,5%

99,5%

97,8%

99,9%

97,6%

96,2%

Opravičene

Neopravičene

Opravičeni in neopravičeni izostanki
III. VIO
100,0%
98,0%
96,0%
94,0%
92,0%
90,0%
88,0%
86,0%
84,0%
82,0%

80,0%

7.A

7.B

8.A

8.B

9.A

9.B

Neopravičene

9,4%

6,8%

13,3%

5,7%

1,1%

8,1%

Opravičene

90,6%

93,2%

86,7%

94,3%

98,9%

91,9%

Opravičene

Neopravičene

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.

Število učencev pri dodatnem in dopolnilnem pouku
1. razred
DOD: 11
DOP: 12

2. razred
DOD: 15
DOP: 19

3. razred
DOD: 17
DOP: 19

4. razred
DOD: 15
DOP: 13

5. razred
DOD: 16
DOP: 14

6. razred
DOD: 10
DOP: 12

7. razred
DOD: 11
DOP: 9

8. razred
DOD:12
DOP: 14

9. razred
DOD: 11
DOP: 10

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.
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 2020/2021 smo izvajali naslednje izbirne predmete:
IZBIRNI PREDMETI IN NJIHOVI UČITELJI
1.

Ansambelska igra (ANI)

Mateja Käfer

2.

Glasbeni projekt (GLP)

Mateja Käfer

3.

Likovno snovanje 3 (LS 3)

Rozika Puvar

4.

Nemščina 1 (NI 1)

Metka Kozar

5.

Nemščina 2 (NI 2)

Mateja Barbarič

6.

Nemščina 3 (NI 3)

Metka Kozar

7.

Multimedija (MME)

Sergej Pukšič
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8.

Elektrotehnika (ELE)

Vladimir Širec

9.

Računalniška omrežja (ROM)

Sergej Pukšič

10.

Obdelava gradiv: les (OGL)

Vladimir Širec

11.

Poskusi v kemiji (POK)

Bojana Robič, Irena T. Trikić

12.

Kemija v življenju (KVŽ)

Bojana Robič

13.

Sodobna priprava hrane (SPH)

Tina Erjavičnik

14.

Šport za sprostitev (ŠSP)

Boštjan Kamenšek

15.

Šport za zdravje (ŠZZ)

Boštjan Kamenšek

16.

Izbrani šport (IŠP)

Boštjan Kamenšek

17.

Umetne mase (OGU)

Vladimir Širec

18.

Urejanje besedil (UBE)

Sergej Pukšič

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI IN NJIHOVI UČITELJI
Šport - 4. razred
Šport - 5. razred
Šport - 6. razred
Tehnika - 4. razred
Tehnika - 5. razred

Nina Kolenc
Nina Kolenc
Nina Kolenc
Tina Erjavičnik
Tina Erjavičnik

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.
Ponudba interesnih dejavnosti:
INTERESNA DEJAVNOST
Angleška bralna značka

RAZRED
6.-9.

Metka Kozar

4.-9.

Nevenka Pilih

6., 8., 9.
Diabetes

UČITELJ

8.-9.

Darinka Jež
Dragica Jurkušek
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Ekokviz

6.-8.

Maja Pečnik

Folklora

2.-5.

Katja Viltužnik
Manja Leben

Geografski krožek

6.-9.

Maja Pečnik

Likovni krožek

4.-9.

Rozika Puvar

Logika

4.-5.

Danica Kladošek

6.-9.

Alenka Repnik

4.-5.

Natalija Čerček

Matematični krožek

Natalija Augustinovič

Mediacija

Alenka Frangeš
4.-9.

Aleksandra Boršič
Petra Hernah
Alenka Repnik
Tjaša Lajmsner Paklec

Mladinski pevski zbor (MPZ)

5.-9.

Urška Lukovnjak

Naj bralec

2.-5.

Barbara Škrbič

Nemščina

1. in

Mateja Barbarič

Nemška bralna značka

Kemijski krožek
Otroški pevski zbor (OPZ)

2.

in Maruška Vekjet

7.

Mateja Barbarič

8.-9.

Metka Kozar

4.-6.

Maruška Vekjet

1. – 9.

Bojana Robič, Irena Tarkuš Trikič

1.

Manja Leben

2.-4.

Urška Lukovnjak

6.-9.

Mateja Barbarič
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Prežihova bralna značka

Promet

6.-9.

Alenka Fingušt

2.-9.

Klara Napast

7.-9.

Danica Kladošek
Vladimir Širec

Prva pomoč

7.-9.

Alenka Frangeš

Ustvarjalni krožek

2.

Mateja Draškovič

Valeta

9.

Klara Napast
Jelka Golob

Vesela šola

4.-9.

Višnja Jančec

Vivaristika

6.-9.

Bojana Robič

Biološki krožek

8.-9.

Irena Tarkuš Trikič

Zgodovinski krožek

8.-9.

Breda Gaber P.

Interesne dejavnosti so se zaradi objektivnih razlogov spreminjale.
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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 97 učencev (4.-6. razred).
Nadstandardni pouk nemščine je obiskoval 101 učenec (3.-6. razred).

8.12 Ekskurzije v okviru pouka

Realizirali smo sledeče strokovne ekskurzije:
RAZRED VSEBINA

TERMIN

1.

Pastirčkov dan, Slovenska Bistrica

četrtek, 27. maj 2021

2.

Podčetrtek, Olimje

četrtek, 27. maj 2021

3.

Ančnikov dan, Slovenska Bistrica

četrtek, 27. maj 2021

4.

Prekmurje, Vulkanija

četrtek, 27. maj 2021

5.

Ljubljana, Kamnik

četrtek, 27. maj 2021

6.

Koroška in Velenjski rudnik

četrtek, 27. maj 2021

7.

Postojnska jama, Predjamski grad

petek, 28. maj 2021

8.

Postojnska jama, Predjamski grad

petek, 25. september 2020

9.

Bled, Bohinj

torek, 22. september 2020
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8.13 Šola v naravi

Šola v naravi 2. razred
V času od 15. 3. do 17. 3. 2021 bi se drugošolci morali udeležiti šole v naravi v Centru šolskih
in obšolskih dejavnosti Škorpijon. Zaradi epidemije covid 19 je bila le-ta odpovedana in bo
predvidoma izvedena v šolskem letu 2021/22.
Šola v naravi 3. razred
Šolo v naravi so izvedli v CŠOD Škorpijon, program kmetija. Le-te se je udeležilo 31 učencev;
14 učencev iz 3.a in 17 učencev iz 3.b razreda. ŠVN se ni udeležil 1 učenec zaradi bolezni.
Glede na število otrok so bili zraven 3 spremljevalci: vodja ŠVN Mateja Draškovič,
razredničarka, 3.a Alenka Frangeš in spremljevalec Denis Kokol. Zraven je bila tudi učiteljica
Janja Hleb kot spremljevalka učencu s posebnimi potrebami.
Realizirane so bile vse dejavnosti, ki so bile na programu. Tam so izvedli en športni (pohod in
jahanje) in en naravoslovni dan (delo in živali na kmetiji).
Glavni cilj je bil druženje otrok v drugačnem okolju, medsebojno spoznavanje in navajanje na
življenje v skupnosti; veliko gibanja in vadbe na svežem zraku, pridobivajo splošno telesno
kondicijo, opazujejo in spoznavajo naravo pozimi, navajajo se na pravilen odnos do narave,
živali.
Šola v naravi 4. razred
Zaradi epidemije covid 19 ŠVN ni bila izvedena.

Šola v naravi 5. razred
Zaradi epidemije covid 19 ŠVN ni bila izvedena.

Šola v naravi 8. razred- Fiesa
Zaradi epidemije smo izvedli šolo v naravi meseca septembra 2020 namesto meseca maja 2020.
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V Fiesi je bilo skupaj 41 učenk in učencev – 22 iz 8.a in 19 iz 8.b razreda.
Spremljevalci:
Vodja ŠVN Irena Tarkuš Trikič
Bojana Robič, Mihael Kraner in Vladimir Širec.
Cilji so bili:
•

spoznavanje žive in nežive narave primorskega sveta,

•

razvijanje športnih znanj (plavanje, supanje, pohodništvo,...),

•

navajanje na življenje v večji skupini, upoštevanje pravil.

Vsi cilji so bili realizirani.
Večina ciljev je bila realizirana v naravi – opazovanje in beleženje živali in rastlin, opazovanje
zemeljskih plasti, mesto Piran, Sečoveljske soline, Strunjanske soline, športne aktivnosti v
morju in ob morju, pohod po delu Parenzane.
Aktivnosti so izvajali izvajalci doma CŠOD Breženka.
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.
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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 2020/2021 je na OŠ borcev za severno mejo 55 nadarjenih otrok, od tega 25
dečkov in 30 deklic. Po razredih so razporejeni, kot prikazuje tabela:
Število nadarjenih učencev po razredih:

Število skupaj:

4.a
4.b
Skupaj:
dečki deklice dečki deklice dečki deklice
3
3
3
3
6
6

12

5.a
5.b
Skupaj:
dečki deklice dečki deklice dečki deklice
0
4
2
2
2
6
6.a
6.b
Skupaj:
dečki deklice dečki deklice dečki deklice
0

0

3

7.a

2

3

7.b

8.a
8.b
Skupaj:
dečki deklice dečki deklice dečki deklice
3
5
2
2
5
7
9.b

5

2
Skupaj:

dečki deklice dečki deklice dečki deklice
2
2
2
1
4
3

9.a

8

Skupaj:

7

12
11

dečki deklice dečki deklice dečki deklice
2

3

3

3

5

6
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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, učiteljica likovne vzgoje,
Tina Erjavičnik 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:
V šolskem letu 2020/21 je psihologinja Tjaša Lajmsner Paklec izvajala 2 uri individualnega in
skupinskega dela tedensko z nadarjenimi učenci. Delo z nadarjenimi učenci je zasnovala kot
sklop raznovrstnih aktivnosti glede na različna področja nadarjenosti posameznih učencev, in
sicer:
•

oblikovanje raziskovalne naloge in sodelovanje na 38. srečanju Mladi za napredek
Maribora;

•

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

•

sodelovanje v natečaju »Vem, kam grem«;

•

priprava in oblikovanje miselnih nalog in vaj za čuječnost v času šolanja na daljavo;

•

vodenje in pomoč pri izpolnjevanju zaključnega poročila nadarjenih učencev;

•

organizacija in izvedba zaključne prireditve za predmetno stopnjo.
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Zaradi covid situacije in šolanja na daljavo niso bile realizirane vse načrtovane dejavnosti.
BARBARA ŠKRBIĆ:
•

oblikovanje raziskovalne naloge in sodelovanje na 38. srečanju Mladi za napredek
Maribora;

•

organizacija in izvedba Maistrovega pohoda čez Pohorje;

•

organizacija in izvedba delavnice ob tednu otroka;

•

koordinatorstvo raziskovalne dejavnosti na šoli;

•

organizacija in izvedba zaključne prireditve za predmetno stopnjo.

ALENKA REPNIK:
V šolskem letu 2020/21 je učiteljica Alenka Repnik izvajala 2 uri individualnega in skupinskega
dela tedensko z nadarjenimi učenci. V sklopu ur za delo z nadarjenimi učenci je planirala več
aktivnosti, vendar vse niso bile izvedene zaradi šolanja na daljavo in omejitev zaradi covid 19.
V okviru svojih ur je z nadarjenimi učenci sodelovala pri oblikovanju raziskovalne naloge in
pri 38. srečanju Mladi za napredek Maribora ter kasneje še na državnem srečanju raziskovalcev.
Prav tako je učence pripravljala na tekmovanja iz matematike in logike. Planirane dvodnevne
delavnice žal niso bile izvedene.

JELKA GOLOB:
Z nadarjenimi učenci je sodelovala pri organizaciji izvedbi in popravljanju nalog na tekmovanju
iz logike in matematike. Osmošolce je pripravljala na tekmovanje
Učenca, ki se je uvrstil na državno tekmovanje, je pripravljala na tekmovanje in z njim
poglabljala znanje iz matematike. Državno tekmovanje iz matematike je bilo v soboto
15.5.2021 na naši šoli, ki je tekmovanje tudi organizirala in nadzirala.
Sodelovala je pri organizaciji in izvedbi šolskih in državnih tekmovanj na katerih so sodelovali
naši učenci, kar je bilo v tem šolskem letu zaradi covid situacije večji organizacijski zalogaj.
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TINA ERJAVIČNIK:
Učiteljica je z nadarjenimi učenci poslikala vsa korita za rože, ki se nahajajo pred šolo.
IRENA TARKUŠ TRIKIČ:
Učiteljica Irena Tarkuš Trikič je izvajala 1 uro tedensko z nadarjenimi učenkami in učenci od
6. do 9. razreda. Načrtovane aktivnosti je zaradi šolanja na daljavo prilagodila in spremenila,
saj veliko aktivnosti ni bilo mogoče izvesti na daljavo.
Učence je pripravljala na tekmovanji iz znanja kemije in biologije, pripravljala dodatne naloge,
probleme za učence, razširjala vsebine iz učnih načrtov.
Aktivnosti in časovnica posameznih izvajalcev v šolskem letu 2020/2021 (1.-3. razred –
dejavnosti za spodbujanje ustvarjalnosti); 4.-9. razred – delo za razvijanje nadarjenosti):
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2. razred – DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE
USTVARJALNOSTI

POUK
(Vsebine,
izvajalci,
trajanje)

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

september 2020
oktober 2020
november 2020

delavnice ob tednu otroka

december 2020
januar 2021

februar 2021

marec 2021

Izzivi za brihtne
glave
(Pušnik)
Priprave
na
matematični
kenguru.
Priprave na
Cankarjevo
tekmovanje.
Priprave
na
matematični
kenguru.
Priprave na
Cankarjevo
tekmovanje

Matematično tekmovanje
Kenguru

april 2021

maj 2021

Cankarjevo tekmovanje Mehurčki

Znam za več
(Pušnik)

Angleška bralna značka za
(Savič, Vekjet)

junij 2021
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3. razred – DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE
USTVARJALNOSTI

POUK
(Vsebine,
izvajalci,
trajanje)

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

september 2020

oktober 2020

delavnice ob tednu otroka

november 2020
december 2020
januar 2021
februar 2021

marec 2021

“Miselni orehi”
Priprave
matematični
kenguru.
Priprave na
Cankarjevo
tekmovanje.
Priprave
matematični
kenguru.
Priprave na
Cankarjevo
tekmovanje.

april 2021
maj 2021

“Miselni orehi”

na

na

Cankarjevo tekmovanje Mehurčki

Matematično tekmovanje
Kenguru
Angleška bralna značka
(Kozar)

junij 2021

62

4. razred – DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

september 2020

POUK
(Vsebine, izvajalci,
trajanje)
Priprava na Cankarjevo
tekmovanje - Jančec,
Birsa

oktober 2020

DRUGE
DEJAVNOSTI:
(popoldanske aktivnosti,
tekmovanja, krožki …)
Priprave na tekmovanje
iz logike (Kladošek)
delavnice ob tednu otroka
Priprava na tekmovanje iz
Vesele šole

november 2020
december 2020

januar 2021
februar 2021

marec 2021

april 2021
maj 2021

Priprava na matematično
tekmovanje Kenguru Jančec, Birsa

Tekmovanje iz Vesele
šole
Matematično tekmovanje
Kenguru
Nemška bralna značka
Angleška bralna značka
(Petrič)

junij 2021
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5. razred – DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

september 2020

POUK
(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

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

Priprave na tekmovanje
iz logike (Kladošek)

oktober 2020

delavnice ob tednu otroka
Priprava na tekmovanje iz
Vesele šole

november 2020

december 2020

januar 2021
februar 2021

marec 2021

Priprave na Cankarjevo
tekmovanje (Čerček,
Kladošek)

april 2021

Priprave na matematično
tekmovanje (Čerček,
Kladošek)

maj 2021

junij 2021

Hanojski stolpi,
Tangrami (Čerček,
Kladošek)

Tekmovanje iz Vesele
šole
Cankarjevo tekmovanje

matematično tekmovanje
- Kenguru
Angleška bralna značka
(Petrič)

Team building (Gradimo
stolp)
(Čerček, Kladošek)
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6. razred – DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

POUK
(Vsebine,
izvajalci,
trajanje)

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

september 2020

Priprave na tekmovanje iz
znanja logike

oktober 2020

delavnice ob tednu otroka

november 2020

december 2020

januar 2021
februar 2021

marec 2021

Tekmovanje iz Vesele šole
Priprave na Cankarjevo
tekmovanje
Priprave na matematično
tekmovanje (Kladošek, Robič,
Repnik)

april 2021

Priprave na matematično
tekmovanje( Kladošek, Repnik,
Robič)
Cankarjevo tekmovanje
Priprave na nemško b. značko
Nemška b. značka

maj 2021
junij 2021

Priprave na
tekmovanje
(Kladošek, Širec)

Tekmovanje Kaj veš o
prometu?
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7. razred – DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE NADARJENOSTI

september 2020

oktober 2020

POUK
(Vsebine,
izvajalci,
trajanje)

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

Mladi za napredek Maribora
(sept.-april)
Priprave na tekmovanje iz
znanja logike
delavnice ob tednu otroka
angleška bralna značka

november 2020
december 2020

januar 2021
februar 2021

marec 2021

Tekmovanje iz Vesele šole
Priprave na tekmovanje iz
znanja matematike
Priprave na Cankarjevo
tekmovanje

april 2021

Priprave na tekmovanje iz
znanja matematike
Cankarjevo tekmovanje

maj 2021

TiT, izdelek na višji
zahtevnosti

junij 2021
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8. razred – DEJAVNOSTI
ZA RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

POUK
(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

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

september 2020

Mladi za napredek Maribora
(sept.-april)
Priprave na tekmovanje iz
znanja logike
Priprave na tekmovanje
Proteus (glive- septemberoktober) Tarkuš Trikič

oktober 2020

delavnice ob tednu otroka
angleška bralna značka
Priprava na tekmovanje
kemija (november- april)
Tarkuš Trikič

november 2020

december 2020

TJA

Preživljanje praznikov
Kako preživljamo božični
čas (za E+ Boost)

januar 2021

februar 2021

Fizika, reševanje tekmovalnih
nalog.

marec 2021

Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje iz zgodovine
Priprave na tekmovanje iz
znanja matematike
Tekmovanje v znanju
angleščine
Priprave na Cankarjevo
tekmovanje

april 2021

TJA

Kako preživljamo veliko noč
Priprave na tekmovanje iz
znanja matematike
Cankarjevo tekmovanje

maj 2021
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junij 2021
9. razred –
DEJAVNOSTI ZA
RAZVIJANJE
NADARJENOSTI

POUK
(Vsebine, izvajalci,
trajanje)

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

september 2020

Mladi za napredek Maribora
(sept.-april)
Priprave na tekmovanje iz
znanja logike
Priprave na tekmovanje
Proteus (glive- septemberoktober) Tarkuš Trikič

oktober 2020

delavnice ob tednu otroka

november 2020

Pri BIo priprava DNK
modela, reševanje
zahtevnejših nalog.

Priprava na tekmovanje kemija
(november- april)
Tarkuš Trikič

december 2020

TJA

Preživljanje praznikov
Kako preživljamo božični
čas (za E+ Boost)

januar 2021

Pri BIO do maja
reševanje zahtevnejših
nalog, iskanje dodatnih
informacij.

Fizika, reševanje tekmovalnih
nalog-

februar 2021
Tekmovanje iz Vesele šole
Tekmovanje iz zgodovine
Tekmovanje iz angleščine
Priprave na tekmovanje iz
znanja matematike
Priprave na Cankarjevo
tekmovanje

marec 2021

april 2021

TJA

preživljanje velike noči (za
E+)

Priprave na tekmovanje iz
znanja matematike
Cankarjevo tekmovanje
maj 2021

LUM

Risanje logotipov (za E+)
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8.16 Delo z učenci s posebnimi potrebami
V šolskem letu 2020/21 so učiteljice za DSP nudile dodatno strokovno pomoč 41 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. Za vse učence, ki nimajo odločbe, a vseeno potrebujejo pomoč, je bil
pripravljen edinstven delovni načrt pomoči.
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 govorile ure in sodelovale na
roditeljskih sestankih. Večkrat letno so vodile timske sestanke za 41 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 ali Pedopsihiatrični dispanzer. Udeležile so se različnih
izobraževanj, seminarjev, konferenc, delovnih sestankov, roditeljskih sestankov in šolskih
prireditev.
Kot spremljevalke so se udeležile dni dejavnosti in ekskurzij. 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
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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, Tjaša
Lajmsner Paklec, Barbara Škrbić, Sanja Fridau in Marina Kaučič.

8.17 Individualna in skupinska pomoč

Delo je v šolskem letu 2020/21 potekalo prilagojeno, potekalo je v različnih skupinah, dvojicah
ali individualno, izven razreda ali v gibalnici. Vse smo prilagodili covid situaciji. 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 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 2020/21 je bilo v Osnovno šolo borcev za severno mejo vpisanih 39 učencev
Romov, s katerimi so učitelji izvajali individualno in skupinsko pomoč.
Učno pomoč za učence Rome so izvajale socialna pedagoginja Barbara Škrbić ter učitelji
Aleksandra Boršič, Alenka Frangeš, Anja Pušnik, Denis Kokol, Danica Kladošek, Tina
Erjavičnik, Romana Bračič, Mateja Draškovič, Svetlana Nikolić, Maja Pečnik, Irena Tarkuš
Trikič, Višnja Jančec, 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
psihologinja 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, tako 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.
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Pri delu z romsko populacijo šola sodeluje tudi z zunanjimi institucijami, in sicer predvsem s
Centrom za socialno delo ter Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše. 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.
8.19 Plavalni tečaji
Plavalni tečaj za prvošolce zaradi epidemije ni bil izveden, zato ga bodo izvedli v prihodnjem
šolskem letu.
Plavalni tečaj smo izvedli v 4. razredu in je potekal od 9. 6. do 23. 6. 2021 v Kopališču Pristan.
20 ur plavanja, ki so obvezne 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 in do zlatega delfina. Plavalnega tečaja so se
udeležili vsi učenci. Spremljali so jih: Mojca Birsa, Višnja Jančec, Boštjan Kamenšek, Nina
Kolenc, Mihael Kraner in Dejan Pahole .
8.20 Zobna preventiva
Zobna preventiva za učence 1. do 5. razreda zaradi epidemije v tem šolskem letu ni bila
izvedena.
8.21 Kolesarski izpit
Učenci 5. a in 5. b razreda so v šol. letu 2020/21 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 smo
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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 so v skupinah po
pet učencev v spremstvu mentorice Danice Kladošek šli na vožnjo po Pobrežju. V mesecu
juniju so opravili kolesarski izpit, pod nadzorom policistov iz PP Tabor II. Kolesarski izpit je
opravljalo 36 učencev. Dvanajst učencev izpita ni opravilo.
8.22 Športno-vzgojni karton
Športni

dan,

imenovan

športno-vzgojni

karton,

ki

smo

ga

v

zadnjih

letih

izvajali v organizacijski obliki (kot športni dan za razredno stopnjo in športni dan za
predmetno stopnjo), ki nam je omogočala hitro in natančno pridobitev vseh potrebnih podatkov,
obdelavo in analizo rezultatov. Vse meritve za športno-vzgojni karton smo vedno izvedli
učitelji. Koordinatorji športnega dne: mag. Nina Kolenc, prof. šp. vzg., Boštjan Kamenšek,
prof. šp. vzg. in Mihael Kraner, prof. šp. vzg.

8.23 SLO-FIT
Z novim šolskim letom smo vstopili z nadgradnjo športno-vzgojnega kartona, imenovanega
SLOfit. S tem projektom smo izbranim šolarjem, staršem, učiteljem in zdravnikom omogočili
dostop in vpogled v celoten nabor vseh zbranih SLOfit ali ŠVK-meritev preteklih let. Šola je
ponudila vsem staršem možnost, da vključijo svoje otroke v ta nov sistem. Starše bomo nato
spodbudili, da se bodo odločili za Slofit sistem, saj bodo z njim lahko dostopali do osebnih
SLOfit rezultatov svojih otrok in jih primerjali s povprečnimi rezultati vrstnikov ter s tem
pridobili dragocene informacije o fizičnih prednostih in pomanjkljivostih otrok. Koordinatorji
projekta so mag. Nina Kolenc, prof. šp. vzg., Boštjan Kamenšek, prof. šp. vzg. in Mihael
Kraner, prof. šp. vzg.
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8.24 Analiza NPZ
Slovenščina 6. razred
Analiza rezultatov NPZ za 6. r. v šol. l. 2020/2021
Preizkus iz slovenščine na NPZ za učence 6. razreda je bil sestavljen iz dveh delov: naloge I.
dela so temeljile na neumetnostnem besedilu, naloge II. dela pa na umetnostnem besedilu.
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.
I. del je vseboval izhodiščno neumetnostno besedilo z naslovom Je učenje res tako grozno, ki
ga je napisala Jana Zirkelbach, objavljeno je bilo v reviji PIL (april 2019, str. 6–7) in je bilo za
namen preizkusa prirejeno. Naloge ob neumetnostnem besedilu so preverjale učenčevo
zmožnost enosmernega sporazumevanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil ter
jezikovno, slogovno in metajezikovno zmožnost.
V II. delu je bilo izhodiščno besedilo odlomek iz knjige Mateje Gomboc Ime mi je Jon. Naloge
ob umetnostnem besedilu so preverjale učenčevo zmožnost sprejemanja umetnostnih besedil in
tvorjenja besedil o umetnostnih besedilih in ob njih ter usvojeno literarnovedno znanje.
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.
Analiza dosežkov naše šole
Nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine se je udeležilo 39 učencev obeh šestih
razredov. Iz 6. a razreda se je preverjanja udeležilo 19 učencev in iz 6. b razreda 20 učencev.
Preverjanja se torej niso udeležili 3 učenci iz 6. a in 3 iz 6. b.
Povprečno so učenci naše šole zbrali 21,28 od 45 točk, torej 47,29 %. Državno povprečje je
54,72 %. 6. a je dosegel v povprečju 20,47 točk, kar znese 45,48 %, 6. b pa 22,05 točk, kar je
49 %.
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Točke %
Povprečni dosežek učencev v državi

24,62

Povprečni dosežek učencev OŠ borcev za severno mejo 21,28

Standardni odklon

54,72 17,60
47,29 8,61

Učenci naše šole so dosegli za 7,43 % nižji rezultat od državnega povprečja.
Okoli državnega povprečja se je razvrstilo okoli 20,5 % učencev. 14 učencev je doseglo
rezultate nad državnim povprečjem. 25 učencev pa je doseglo rezultate pod državnim
povprečjem. V najnižjo skupino, kjer so rezultati nižji od 20%, so se uvrstili 4 učenci.
Učenci naše šole so bili uspešnejši od državnega povprečja pri 3 nalogah od skupno 27. Pri
ostalih nalogah so dosegli podoben ali nižji rezultat.
Preizkus in naloge v njem so razvrščene na barvna območja, ki pomenijo preverjanje znanja po
različnih taksonomskih stopnjah.
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.
Teh nalog je bilo v preizkusu 9, in sicer 7 v I. delu in 2 v II. delu. Večina nalog zelenega območja
je preverjala zmožnost razumevanja besedila, preverjale so se zmožnosti prve in druge
taksonomske stopnje (znanje in razumevanje), naloga 5 pa tudi tretje taksonomske stopnje
(sintezo), po UN pa minimalne standarde. Obe nalogi II. dela sta preverjali recepcijsko
zmožnost. Preverjali sta zmožnosti prve in druge taksonomske stopnje (znanje, razumevanje),
po UN pa minimalna standarda. Učenci so se pri reševanju teh nalog približali povprečju ali
bili podpovprečni.
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 to območje je padlo 6 točkovanih enot, od tega so učenci naše šole bili pri eni nadpovprečni
in pri ostalih podpovprečni.
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Učenci so morali utemeljiti svoj odgovor, izbrati ustrezno sliko k opisanemu, zapisati ustrezne
vprašalnice, odgovoriti na zastavljena vprašanja, razložiti zapisano s svojimi besedami.
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.
Tu so bile 4 točkovne enote, pri katerih so učenci dosegli rezultat pod državnim povprečjem.
Naloge tega območja so preverjale preverjale zmožnosti druge in tretje taksonomske stopnje
(razumevanje, uporabo in sintezo ter tudi vrednotenje, po UN pa minimalne standarde. Prva
izmed nalog v I. delu (nal. 10) je preverjala jezikovno, in sicer poimenovalno zmožnost; učenci
so morali s svojimi besedami razložiti podčrtano besedno zvezo, v nalogi 17 a pa so morali
tvoriti krajše zaokroženo besedilo. V II. delu sta nalogi 9. a in 10 padli v rdeče območje. jNaloga
9. a je preverjala recepcijsko zmožnost ter zmožnost tvorjenja besedil o UB in ob njem, naloga
10 je preverjala literarnovedno znanje.
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 modro območje spada večina nalog preizkusa, in sicer kar 13. Naloge I. dela modrega
območja so preverjale zmožnosti vseh treh taksonomskih stopenj (znanje, razumevanje in
uporabo ter sintezo), po UN pa minimalne standarde, le naloga 15 je preverjala temeljni
standard, npr. preverjale so zmožnost razumevanja prebranega besedila, jezikovno in
skladenjsko zmožnost ter metajezikovno zmožnost. Podobno so naloge II. dela preverjale
znanje vseh taksonomskih stopenj, le naloga 7 je preverjala temeljni standard. Učenci naše šole
so bili tukaj pri dveh nalogah, in sicer nalogi 12 b in 14 a v I. delu nadpovprečni, pri nalogi 6 v
II. delu pa v povprečju. pri ostalih nalogah so dosegli nekoliko slabši rezultat.
Nalog, ki so v območju nad modrim, v 65 % primerov ne rešijo niti učenci z najvišjimi skupnimi
dosežki. Taka naloga je bila le ena, v I. delu. Preverjala je zmožnosti prve in druge taksonomske
stopnje (znanje in uporabo), po UN pa temeljni standard. Učenci so se državnemu povprečju
tukaj približali.
Največje odstopanje navzdol je bilo pri 6 nalogah, kjer so dosežki učencev naše šole od 0,17
do 0,23 od državnega povprečja.
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Najslabše rešena je bila naloga 1.16, ki je preverjala jezikovno in pravopisno zmožnost ter sodi
v modro območje.
Najboljše rešena naloga je bila naloga 14. a v I. delu. Ta naloga obsega taksonomsko stopnjo
znanje/poznavanje ter sodi v modro območje. Učenci so bili za 0,21 nad republiškim
povprečjem. Sledita ji nalogi 1.03 in 1.12. b.
Usmeritve za delo naprej
Učiteljice slovenščine smo z rezultati NPZ zadovoljne, saj so bili rezultati glede na situacijo
pričakovani. Pri pouku na daljavo učitelj težko preveri učenčevo razumevanje snovi ter njegovo
znanje. Po priporočilih pouka na daljavo se je preverjalo in ocenjevalo samo nekatere standarde
znanja, prav tako je bilo število ocen zmanjšano, saj je bilo le eno redovalno obdobje. Vse to je
vplivalo na znanje učencev in posledično na rezultate NPZ. To se je še posebej pokazalo pri
učno manj uspešnih učencih, vendar pa je pouk na daljavo pokazal, da so imeli težave tudi
uspešni učenci.
Pri jezikovnem pouku bomo učiteljice SLJ posvečale še več pozornosti razvijanju jezikovne in
metajezikovne zmožnosti. Še naprej bomo spodbujale učence k branju in tvorjenju raznovrstnih
besedil in vztrajale pri tem, da bodo učenci pozorni na jezikovno pravilnost besedil, ki jih
tvorijo. Učence bomo postopoma in sistematično navajale na povezovanje dejstev/trditev z
utemeljevanjem tako v govorjeni kot zapisani obliki, kjer je to le mogoče in upoštevaje
zmožnosti učencev.
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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 (v nadaljevanju UN), tj. 40 % za književnost in 60 % za jezik.
Izhodiščno umetnostno besedilo v preizkusu iz slovenščine na NPZ 2021 je bil odlomek iz
mladinskega romana Smiljana Rozmana Ta glavna Urša. Naloge ob umetnostnem besedilu
preverjajo učenčevo zmožnost sprejemanja književnih besedil in tvorjenja besedil o književnih
besedilih in ob njih ter učenčevo literarnovedno znanje. Izhodiščno neumetnostno besedilo je
bilo prirejeno besedilo Vesele šole z naslovom Ludwig van Beethoven – dramatični »tonski
pesnik«, ki ga je napisal Peter Grum (PIL, februar 2020, str. 41−49). Naloge ob neumetnostnem
besedilu preverjajo učenčevo zmožnost enosmernega sporazumevanja ter jezikovno,
metajezikovno in slogovno zmožnost
Povprečni dosežek pri slovenščini na šolski ravni je 39 %, na državni pa 48, 9 %. Rezultata se
v obeh oddelkih razlikujeta, in sicer je v A-oddelku rezultat 35,9 %, v B-oddelku pa 41, 9 %.
državnega povprečja. V 9. A je učenec z najvišjim rezultatom 76 % veh možnih točk, v 9. B pa
83 % (kar je praktično enako kot v letu 2017, ko so ti učenci pisali NPZ v 6. razredu). Učenec
z najnižjim rezultatom je v 9. A dosegel 9 % vseh točk, v B pa 19%. Rezultat ustreza učni ter
socialni specifiki obeh razredov in je zadovoljiv.
PRIMERJAVA Z NPZ V 6. RAZREDU
V primerjavi s šol. letom 2016/17, ko so učenci pisali NPZ v 6. razredu je rezultat primerljiv;
takrat je bilo državno povprečje 51, 6%, šolsko 43, 2 %; med oddelkoma je bilo cca. 6 % razlike
(A-oddelek: 35,9 %, B-oddelek: 41,9 %). Težavnejše so za učence postale naloge recepcijskih
zmožnosti, uspešnejši so pri nalogah, ki preverjajo razumevanje okoliščin nastanka besedila,
rabo SSKJ ter preverjajo izkazovanje znanja.
Opisi dosežkov in primerjava z našo šolo
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.
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V I. delu preizkusa ni nobene naloge v zelenem območju.
V II. delu preizkusa so v zelenem območju tri naloge delno:
‒ Naloga 12 b je preverjala jezikovno, in sicer skladenjsko zmožnost; učenci so morali dopolniti
enostavčno poved s pomensko in oblikovno ustreznim glagolom morati.
‒ Naloga 14 a je preverjala metajezikovno zmožnost; učenci so morali pokazati razumevanje
jezikoslovnih izrazov poved in stavek tako, da so določili število stavkov v povedi.
‒ Naloga 15 a je preverjala jezikovno, in sicer skladenjsko zmožnost; učenci so morali dopolniti
osnovni stavek v dvostavčni povedi s pomensko in oblikovno ustreznim drugim stavkom, da je
bila poved skladna z besedilom.
Naloge zelenega območja so preverjale zmožnosti prve in druge taksonomske stopnje (znanje,
razumevanje in uporabo), po UN pa minimalne standarde.
Učenci naše šole so te naloge reševali podobno; naloga 12 b je bila rešeno le malo pod državnim
povprečjem (0,87 : 0, 67 povpr. točke); naloga 14 a je bila rešena nekoliko pod povprečjem (0,
77 : 0, 44 povpr. točke – naloga je preverjala metajezikovno zmožnost); naloga 15 a je bila
povprečno popolnoma enako rešena.
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 so v rumenem območju štiri naloge, in sicer tri v celoti in ena delno.
‒ V nalogi 1 a so morali učenci dokazati svoje literarnovedno znanje tako, da so utemeljili
trditev, da je izhodiščno besedilo pripovedno.
‒ V nalogi 2 so morali učenci dokazati svojo recepcijsko zmožnost tako, da so določili temo
izhodiščnega besedila.
‒ Naloga 6 je preverjala poimenovalno zmožnost. Učenci so morali razložiti pomen
podčrtanega frazema.
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‒ Naloga 11 je preverjala literarnovedno znanje. Učenci so morali prepoznati umetnostna
besedila obvezno obravnavanih avtorjev.
Naloge rumenega območja so preverjale zmožnosti prve in druge taksonomske stopnje (znanje
in razumevanje), po UN pa minimalne standarde, le naloga 11 je preverjala temeljni standard.
V II. delu preizkusa so v rumenem območju tri naloge, in sicer dve v celoti in ena delno:
‒ Naloga 3 b je preverjala zmožnost razumevanja prebranega besedila; učenci so morali določiti
sporočevalčev namen nagovarjanja.
‒ Naloga 5 je preverjala zmožnost razumevanja besedila; učenci so morali povzeti bistvene
podatke. Preglednico z zapisanimi osebami in kraji so morali dopolniti s podatki, kako je bil
Beethoven povezan z njimi.
‒ Naloga 7 je preverjala zmožnost razumevanja prebranega besedila; učenci so morali
prepoznati bistvene podatke oz. iz besedila razbrati, zakaj so Ludwiga van Beethovna imenovali
tonski pesnik.
Naloge rumenega območja so preverjale zmožnosti druge taksonomske stopnje (razumevanje),
po UN pa minimalne standarde.
Učenci naše šole so naloge rumenega območja reševali tako:
Nalogo 1 a so reševali nadpovprečno, prav tako nalogo 2. Naloga 6 je bila reševana
podpovprečno, kar je pričakovano, saj je šlo za razlago frazema (stalne besedne zveze), ki
povzroča težave večini učencev, ker slednji več ne berejo veliko, težko se izražajo in ker
mnogim učencem slovenščina ni materni jezik. Presenetljivo je bila slabše od državnega
povprečja reševana naloga, ki preverja literarnovedno znanje, saj so tovrstne naloge naši učenci
v preteklosti reševali enako/bolje od povprečja.
V II. delu so bile vse naloge reševane blizu državnega povprečja ali malo pod slednjim.
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.
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V I. delu preizkusa je v rdečem območju pet nalog, in sicer dve v celoti in tri delno:
‒ V nalogi 1 b so učenci dokazali svoje literarnovedno znanje tako, da so morali utemeljiti
trditev o uvrščanju besedila v sodobno književnost.
‒ Naloga 4 je preverjala, kako učenci razumejo in vrednotijo posamezne prvine besedila.
Pojasniti so morali, katero vlogo ima pripovedovalkin Glas v izhodiščnem besedilu.
‒ V nalogi 5 so morali učenci utemeljiti, ali sta pripovedovalka in avtor ista oseba.
‒ V nalogi 9 A so morali učenci preoblikovati del proznega odlomka v dramsko besedilo.
‒ V nalogi 9 B so morali učenci dokazati, da poznajo značilnosti dramskih besedil in ločijo
govorico oseb od odrskih navodil.
Naloge rdečega območja so preverjale zmožnosti različnih taksonomskih stopenj (znanje,
razumevanje, uporaba, analiza). Naloge rdečega območja so preverjale minimalne in temeljne
standarde po UN.
V II. delu preizkusa je v rdečem območju osem nalog, tri v celoti in pet delno:
‒ Naloga 4 je preverjala razumevanje izhodiščnega besedila. Učenci so morali obkrožiti, katere
tri podatke o Beethovnu izvemo iz izhodiščnega besedila.
‒ Naloga 6 je preverjala razumevanje izhodiščnega besedila. Učenci so morali napisati dve
glasbeni obdobji, s katerima je povezan Beethoven.
‒Naloga 8 je preverjala razumevanje izhodiščnega besedila in jezikovno zmožnost. Učenci so
morali v obliki povedi napisati, kaj je delal skladateljev oče, da bi vzgojil čudežnega dečka.
‒ Naloga 10 a je preverjala poimenovalno zmožnost, in sicer so morali učenci med ponujenimi
odgovori obkrožiti pravilno domačo sopomenko podčrtane besede.
‒ Naloga 10 b je preverjala metajezikovno zmožnost. Učenci so morali pojasniti, ali je dana
beseda glede na izvor domača.
‒ Naloga 12 a je preverjala jezikovno, in sicer skladenjsko zmožnost. Učenci so morali dopolniti
poved s pomensko in oblikovno ustreznim glagolom moči.
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‒ Naloga 13 b je preverjala metajezikovno zmožnost. Učenci so morali iz dane povedi izpisati
pridevnik in samostalnik, ki spadata v isto besedno družino.
‒ Naloga 16 A je preverjala zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil. Učenci so
morali v zaokroženem besedilu na kratko predstaviti Ludwiga van Beethovna.
Naloge rdečega območja so preverjale predvsem zmožnosti druge taksonomske stopnje
(razumevanje in uporabo), dve nalogi prve (znanje), ena naloga (16 A) pa zmožnosti tretje
taksonomske stopnje (sintezo in vrednotenje). Naloge rdečega območja so preverjale
minimalne standarde po UN.
Učenci naše šole so te naloge reševali znotraj državnega povprečja oz. malo pod slednjim. Ker
gre za naloge, ki preverjajo zmožnost prejemanja (neumetnostnega) besedila, rezultat ni
presenetljiv, saj so zaradi učenja na daljavo učenci rešili manj tovrstnih nalog, kot bi jih rešili
v šoli.
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 so v modrem območju štiri naloge, in sicer dve v celoti in dve delno:
‒ V nalogi 3 so morali učenci dokazati svojo recepcijsko in jezikovno zmožnost, in sicer so
morali poimenovati glavno osebo v odlomku ter v obliki povedi utemeljiti svojo odločitev.
‒ Naloga 7 a je preverjala recepcijsko zmožnost. Učenci so morali izpisati dve pesniški sredstvi
in ju poimenovati.
‒ Naloga 9 C je preverjala jezikovno pravilnost tvorjenega kratkega dramskega besedila.
‒ Naloga 10 A je preverjala recepcijsko zmožnost in zmožnost tvorjenja krajšega, zaokroženega
besedila. Učenci so morali ovrednotiti književno osebo in utemeljiti njen značaj z dejanji iz
izhodiščnega besedila.
‒Naloga 10 B je preverjala jezikovno pravilnost tvorjenega besedila.
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Naloge modrega območja so preverjale zmožnosti prve, druge in tretje taksonomske stopnje
(znanje, razumevanje, uporabo, analizo, sintezo in vrednotenje), po UN pa minimalne in
temeljne standarde.
V II. delu preizkusa je v modrem območju pet nalog, in sicer ena v celoti in štiri delno:
‒ Naloga 1 je preverjala slogovno zmožnost; učenci so morali določiti okoliščine nastanka
sprejetega besedila.
‒ Naloga 3 a je preverjala slogovno zmožnost; učenci so morali izpisati dva primera, iz katerih
lahko razberemo, koga nagovarja avtor izhodiščnega besedila.
‒ Naloga 14 b je preverjala jezikovno, in sicer skladenjsko zmožnost; učenci so se morali
pravilno vprašati po označenem delu povedi (po namernem odvisniku).
‒ Naloga 14 c je preverjala metajezikovno zmožnost; učenci so morali med ponujenimi
odgovori prepoznati vrsto odvisnika v izpisani povedi.‒Naloga 16 B je preverjala jezikovno
pravilnost krajšega besedila o Ludwigu van Beethovnu, ki so ga morali tvoriti učenci.
Naloge modrega območja so preverjale zmožnosti prve in druge taksonomske stopnje (znanje,
razumevanje in uporabo), po UN pa minimalne standarde
Ker so te naloge preverjale recepcijsko zmožnost in najvišje taksonomske stopnje, je
pričakovano, da so jih učenci naše šole reševali malo pod državnim povprečjem. Pri nalogi, ki
je preverjala slogovno zmožnost oz. zmožnost določanja okoliščin nastanka sprejetega besedila,
so bili učenci nadpovprečno uspešni. Kot v preteklih letih se je izkazalo, da delajo učencem
težave naloge višjih taksonomskih stopenj, in sicer tiste, ki preverjajo recepcijsko zmožnost in
zmožnost pisnega tvorjenja nalog.
Nalog, ki so v območju nad modrim, v 65 % primerov ne rešijo niti učenci z najvišjimi skupnimi
dosežki.
V I. delu preizkusa sta nad modrim območjem dve nalogi, in sicer ena delno in ena v celoti:
‒ Naloga 7 b je preverjala recepcijsko zmožnost. Učenci so morali pojasniti vlogo pesniških
sredstev v besedilu.
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‒ Naloga 8 je preverjala recepcijsko zmožnost. Učenci so morali obkrožiti črko pred pravilnim
odgovorom o tem, kaj je v izpisanem delu odlomka hotela povedati ena od književnih oseb.
Naloga 7 b je preverjala zmožnost prve taksonomske stopnje, naloga 8 pa druge taksonomske
stopnje, obe pa sta preverjali temeljni standard po UN.
V II. delu preizkusa je nad modrim območjem pet nalog, in sicer dve v celoti in tri delno:
‒ Naloga 2 je preverjala zmožnost razumevanja prebranega besedila; učenci so morali
prepoznati bistvene podatke in v obliki povedi odgovoriti na vprašanje, ali se lahko odzovemo
vabilu na koncerte v Beethovnovem letu.
‒ Naloga 9 je preverjala zmožnost razumevanja prebranega besedila; učenci so morali
prepoznati bistvene podatke oz. iz besedila razbrati, zakaj so nekateri izrazi v izhodiščnem
besedilu napisani v narekovaju.
‒ Naloga 11 a je preverjala poimenovalno zmožnost; učenci so morali dokazati, da znajo
uporabljati slovarski priročnik tako, da so iz slovarskega sestavka iz SSKJ2 izpisali ustrezno
pomensko razlago dane podčrtane besedne zveze.
‒ Naloga 11 b je preverjala slogovno zmožnost; učenci so morali podčrtano besedno zvezo v
dani povedi zamenjati s slogovno nezaznamovano.
‒ Naloga 13 a je preverjala metajezikovno zmožnost; učenci so morali obkrožiti pravilni
odgovor in dokazati, da so razumeli pomensko razmerje členkov že in še v dani povedi.
Naloge območja nad modrim so preverjale zmožnosti prve in druge taksonomske stopnje
(znanje, razumevanje in uporabo), po UN pa minimalne standarde.
Učenci naše šole se te naloge reševali blizu državnega povprečja, eno nalogo celo nad (razlaga
pesniških sredstev). Prav tako so bili malenkost boljši od državnega povprečja pri nalogi, ki je
preverjala uporabo SSKJ.

83

SKLEPI IN ANALIZA DOSEŽKOV NAŠE ŠOLE
Kot doslej se je tudi letos izkazalo, da imajo učenci težave pri samostojnem ubesedovanju
odgovorov z utemeljevanjem/sklepanjem, zlasti če se hkrati vrednoti jezikovna pravilnost.
NPZ se je udeležilo 27 učencev od skupno 29, od tega 15 v A- in 12 v B-oddelku. Letošnje
državno povprečje dosežkov učencev je bilo 48, 94 %, povprečje dosežkov učencev naše šole
pa 39 % kar je za 10 % pod državnim povprečjem. Glede na povprečne rezultate zadnjih 3
šolskih let je opazno, da povprečni rezultati na držani ravni padajo, dosežki učencev naše šole
pa so glede na 2 predhodni šolski leti tudi nižji (z manjšo razliko do državnega povprečja), kar
sovpada s padanjem državnega povprečja, obenem pa je pokazatelj učne in socialne ter
jezikovne strukture naših učencev, saj analiza ne more biti verodostojna, če zanemarimo
naraščajoč delež učencev, ki jim slovenščina ni materni jezik. Upoštevajoč zadnji 2 šolski leti,
ko se je precej pouka izvajalo na daljavo in so bile metode pouka temu prilagojene, je rezultat
pričakovan, ne pa tudi nekritično sprejet. Učiteljice slovenščine bomo upoštevale smernice
državne komisije za slovenščino, in sicer:
Učiteljice bomo posvečale pozornost razvijanju skladenjske zmožnosti, in sicer smiselni
uporabi ustreznih oblik težjih oblikoslovnih primerov in zgradbi večstavčne povedi (kot se je
pokazalo, so imeli učenci težave pri vstavljanju ustrezne oblike glagola moči in pri določanju
odvisnika), ter razvijanju slogovne zmožnosti, seveda vse v povezavi z razumevanjem in
razčlembo sprejetih besedil.
Pri pouku bomo učence navajale na bolj učinkovito rabo slovarjev tako rekoč kadarkoli, ne le
pri urah, ki so namenjene izključno obravnavi slovarjev v 7. razredu. Pri pouku književnosti
bomo ponovno spodbujale poustvarjanje besedil oz. pretvarjanja (delov) besedil iz ene zvrsti v
drugo in spodbujale učencev k temu, da znajo svoje odgovore tudi ustrezno utemeljiti oz.
pojasniti in da nadgradijo svoje temeljno znanje v različnih novih okoliščinah.
Tako pri pouku jezika kot pri pouku književnosti bomo učiteljice spodbujale učence k branju
in tvorjenju raznovrstnih besedil in jih opozarjale, naj bodo pozorni na jezikovno pravilnost
besedil, ki jih tvorijo.
Najboljše rešena naloga je bila naloga 1 v II. delu. Ta naloga obsega taksonomsko stopnjo
znanje in se je uvrstila v modro območje. Prav tako nadpovprečno sta bili rešeni še nalogi 2 v
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I. delu (znanje, uporaba; naloga se uvršča v rumeno območje) in naloga 7 b v I. delu (znanje,
uporaba, razumevanje; naloga se uvršča v območje nad modrim). Najslabše je bila rešena
naloga 13 b v II. delu, ki je preverjala metajezikovno znanje in se je uvrščala v rdeče območje.

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE:
Učence bomo še bolj usmerjali v poglobljeno, kritično branje in razmislek o besedilu. 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 učenci (vaje
lektoriranja in samokorekcije). Seveda pa je predpogoj naštetih predlogov pouk v živo, v šoli,
v razredu. Pouk na daljavo takšnih oblik dela ne omogoča.

Matematika 6. razred
Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja ob koncu II. triletja
(za šol. leto 2020/2021)
Nacionalnega preverjanja iz matematike se je udeležilo 18 šestošolcev. Preverjanja so se
udeležili učenci 6. a razreda, saj je 6. b razred bil v karanteni.
Preverjanja se niso udeležili štirje učenci iz 6. a razreda in 6. b razred.
Povprečno so učenci naše šole zbrali 46,1 %, državno povprečje je znašalo 51%

Matematika 9. razred
Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja ob koncu III. triletja (za šol. leto 2020/21)
Nacionalnega preverjanja iz matematike se je udeležilo 27 učencev devetošolcev, in sicer iz 9.a
razreda 15 učencev in iz 9.b razreda 12 učencev.
Preverjanja se nista udeležili dve učenki iz 9.b razreda.
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Povprečni dosežek naše šole je 38,1 %, državno povprečje je bilo 48,2 %.
Točke
%
Standardni odklon
Povprečni dosežek učencev v državi
24,10
48,2
19,5
Povprečni dosežek učencev OŠ borcev 19,05
38,1
21,9
za severno mejo
Učenci naše šole so dosegli 10,1 % nižji rezultat od državnega povprečja.
V 9.a oddelku je bil povprečen rezultat 37,1 %, v 9.b je bil povprečen rezultat 39,5 %.
Iz grafa spodaj lahko razberemo slovensko povprečje doseženih točk in povprečje naše šole.
Iz grafične predstavitve je razvidno, da se državno povprečje nahaja v rumenem območju
dosežkov.

Primerjava z NPZ v 6. razredu
Učenci so pisali NPZ v 6. razredu leta 2018, takrat je bilo pri matematiki državno povprečje
52,5 %, šolsko povprečje pa 44,1 %. Število udeleženih učencev iz obeh oddelkov je bilo 28.
Med oddelkoma je bilo 10,5 % razlike (A-oddelek: 40,6 %, B-oddelek: 51,1 %).
Velika razlika med oddelkoma je posledica značilnosti učencev.
Uspešnost po nalogah in v primerjavi s Slovenijo
Test nacionalnega preverjanja je sestavljalo 9 nalog, ki so bile razčlenjene na 50 točkovnih mest
in za katere so učenci lahko pridobili največ 50 točk.
Učenci naše šole so pri enem točkovnem mestu dosegli rezultat, ki je za 1 % nad slovenskim
povprečjem, pri dveh točkovnih mestih so nad slovenskim povprečjem za 5 %, pri naslednjih
dveh pa za 11 % nad slovenskim povprečjem. Pri enem točkovnem mestu je rezultat naših
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devetošolcev povsem poravnan s slovenskim povprečjem. Pri kar 43 točkovnih mestih je njihov
rezultat nižji od slovenskega povprečja.
Od tega je pri 11 točkovnih mestih šolsko povprečje za 5 % ali manj pod slovenskim
povprečjem, pri 10 točkovnih mestih so rezultati naših učencev pod slovenskim povprečjem
več kot 5 in manj kot 10 %, pri kar 20 točkovnih mestih pa je rezultat naših devetošolcev za
več kot 10 % nižji od državnega povprečja in pri dveh točkovnih mestih točno za 10 % nižji od
državnega povprečja.
Primerjava uspešnosti reševanja posameznih nalog naših učencev z državnimi povprečji
pokaže, da so naši učenci pri večini nalog pod povprečjem.
V primerjavi z državnimi povprečji so naši učenci bolje reševali naloge s področij:
•

seštevanje in odštevanje v množici naravnih števil do 100,

•

pisno množenje naravnih števil do milijona,

•

izračunavanje vrednosti izraza s spremenljivkami za izbrane vrednosti spremenljivk,

•

reševanje besedilne naloge v povezavi s krogom.

V primerjavi z državnimi povprečji so naši učenci slabše reševali naloge s področij:
•

Pitagorov izrek in računanje neznane dolžine stranice v pravokotnem trikotniku,

•

prepoznavanje pojmov: polmer in premer krožnice/kroga, sekanta, mimobežnica, tetiva,
tangenta,

•

razumevanje in uporaba dolžine krožnega loka kot del dolžine krožnice ter ploščine
krožnega izseka kot del ploščine kroga.

Ugotavljamo, da so naši učenci bili manj uspešni pri reševanju nalog, ki zahtevajo utrjeno
znanje algebrskih struktur, uporabo zahtevnejših formul in prostorskih predstav.
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Grafični prikaz dosežkov učencev OŠ borcev za severno mejo

Iz grafa razberemo, da se je precej učencev razvrstilo blizu povprečja (tretjina učencev).
Skupina 6 učencev je dosegla rezultate nad državnim povprečjem, torej več kot 48,2 %. Drugo
skupino sestavljajo učenci z najslabšimi rezultati, to je pod 30 %. To skupino sestavlja 6
učencev, kar 6 učencev pa je osvojilo manj kot 20 % točk (iz a oddelka 2 učenca, iz b oddelka
4 učenci). Ugotavljamo, da so to učenci, za katere so slabši rezultati bili predvideni, predvsem
glede na njihove sposobnosti in rezultate pri ocenjevanjih znanja v šoli ter status tujcev.
V rdečem območju, ki označuje učence z mejo zgornje četrtine dosežkov, ni uvrščenih učencev
naše šole, kjer bi bili dosežki višji od spodnjih 70 % in nižji od 20 % preostalih dosežkov.
Sklepna ugotovitev
Učiteljice z letošnjim rezultatom devetošolcev pri NPZ nismo zadovoljne, a smo mnenja, da je
dosežen rezultat pričakovan glede na dolgotrajno delo na daljavo.
Primerjava s predhodnimi leti pokaže, da je letošnji dosežek pri matematiki precej nižji od
povprečja v predhodnih petih letih.
Pri matematiki v 9. razredu so npr. učenci izkazali osnovno matematično znanje, težave pa so
imeli tudi pri povezovanju strategij reševanja problemov iz različnih matematičnih vsebin in
vsakdanjega življenja.
Učiteljice matematike menimo, da bo potrebno v prihodnje pri pouku matematike učence
spodbujati k uporabi bralnih strategij in k povezovanju strategij reševanja problemov z
izkušnjami iz življenja, kar bo pripomoglo k logičnemu razmišljanju in utemeljevanju. Učenci
naj povezujejo znanja različnih učnih vsebin ob kompleksnih nalogah s poudarkom na
razumevanju.
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Angleščina 6. razred
Nacionalno preverjanje znanja iz angleščine v 6. razredu se je letos na naši šoli udeležilo 19
učencev iz 6.a razreda (6.b razred je bil v karanteni).
Povprečje je bilo letos na državni ravni (za Slovenijo): 66,8 %
Povprečje naše šole je bilo 64, 6 % oz. 2,2 % pod državnim povprečjem, kljub temu, da je 9
učencev pisalo nad slovenskim povprečjem, od tega 6 učencev nad 92 %.
Tako kot vsa leta je bil preizkus sestavljen iz 4 delov, dveh nalog slušnega razumevanja, dveh
nalog bralnega razumevanja, dveh nalog besedišča ter pisnega sporočanja.

Angleščina 9. razred
Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) iz angleščine v 9. razredu se je letos na naši šoli
udeležilo 25 učencev iz obeh 9. razredov (14 učencev iz 9. A in 11 učencev iz 9. B razreda).
Povprečje je bilo letos na državni ravni (za Slovenijo): 63,59 %.
Naši učenci so bili znova zelo uspešni, saj je doseženo povprečje naše šole: 66,34 %,
(9. A: 60,14 %, 9. B: 72,55 %), kar nas uvrsti kar za 2,75 % nad državno povprečje.
ena učenka pa je dosegla vseh 100 % točk.
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 dosežki naših učencev v
primerjavi z državnim povprečjem skoraj pri vseh postavkah višji, pri zadnji nalogi, to je pri
pisnem sporočanju pa so dosežki naših otrok višji pri vseh postavkah, torej pri vsebini,
besedišču, slovnici in pravopisu.
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A) SLUŠNO RAZUMEVANJE:
Pri 1. nalogi slušnega razumevanja so učenci poslušali pogovor z ekologom Univerze
Greenwich v Londonu o invaziji podgan. Obkrožiti so morali črk pred najustreznejšim izmed 3
odgovorov.
Gre za nalogo dopolnjevanja z danim naborom in petimi distraktorji (motilci). Vnosno bralno
besedilo je namenjeno preverjanju in ocenjevanju tuje jezikovne slušne zmožnosti.
2. naloga slušnega razumevanja je bila naloga o Jonathanu Ivu. Za vsak del besedila je bilo
potrebno izbrati najbolj ustrezen naslov. Trije naslovi so bili odveč
B) BRALNO RAZUMEVANJE: 1. naloga bralnega razumevanja je pripovedovala o 16letnem dečku, ki je zelo visok ter o prednostih in slabostih. Povedi je bilo potrebno smiselno
zaključiti z naborom navedenih povedi. Dve povedi sta bili odveč. Ta naloga se je ponovila iz
NPZ-ja preteklih let.
2. naloga bralnega razumevanja je bilo besedilo o dogajanju na britanski šoli. Učenci so morali
ugotoviti, ali zapisane trditve glede na besedilo držijo ali ne držijo ali pa v tem besedilu niso
omenjene. S kljukico je bilo potrebno označiti izbrano rešitev.
C) RABA JEZIKA
1. naloga je bilo besedilo o razvoju barvnega filma. Besede v oklepaju je bilo potrebo postaviti
v ustrezno obliko. Učenci so lahko vpisali največ 2 besedi.
2. naloga je bilo besedilo o pogovornih oddajah, kjer je bilo potrebno vstaviti ustrezno besedo.
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D) PISNO SPOROČANJE:
Pri pisni nalogi so morali učenci napisati sestavek o življenju brez elektrike. Napisati so morali
o naslednjih 3 iztočnicah: kako je nekoč potekalo vsakdanje življenje brez elektrike, kaj bi
najbolj pogrešali in kako bi si pomagali, če bi za dalj časa zmanjkalo elektrike, ter kako se bodo
razvijala električna vozila v prihodnosti. Vrednotena so bila 4 različna področja: vsebina (4
točke), besedišče (4 točke), slovnica (3 točke) in zgradba besedila (2 točki).
SKLEP:
Izbrane teme so del učnega načrta.
Zagotovo je delo od doma 6 mesecev pustilo posledice tudi pri angleščini in rezultatih NPZ.
Primerjalno sta bili 2 nalogi izbrani iz prejšnjih let.
Naši učenci so še kljub vsemu pisali nad državnim povprečjem, zlasti izstopa zadnja naloga,
naloga pisnega sporočanja.
Za aktiv anglistk zapisala Metka Kozar.
8.25 Delo strokovnih aktivov

Delo aktiva 1. VIO
Aktiv je v šolskem letu 2020/21 vodila Anja Pušnik. V aktivu 1. VIO so sodelovale naslednje
strokovne delavke: Alenka Frangeš, Marija Leben, Mateja Draškovič, Petra Hernah, Svetlana
Nikolić, Maja Prodanovič, Katja Viltužnik, Denis Kokol in Anja Pušnik. V preteklem šolskem
letu so se sestale devetkrat. Na sestankih so obravnavale aktualne teme, kot so: pregled
učiteljevega vodnika, načrtovanje dnevov dejavnosti, obravnava učno vzgojne problematike,
evalvacija študijskih skupin, načrtovanje, pregled in evalvacija dela na daljavo, načrtovanje
aktivnosti projektov, pregled strokovnega gradiva, učila v prihodnjem šolskem letu, načrtovanje
dela za prihodnje šolsko leto in drugo. Učitelji so redno sodelovali s šolsko svetovalno službo,
učiteljicami v podaljšanem bivanju in učiteljicami 2. triade.
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Delo aktiva 2. VIO
Učiteljice so se že v začetku leta dogovorile, da se bodo sestajale nekajkrat letno in po potrebi.
Zastavile so si program dela, ki je zajemal: načrtovanje in izvedbo dni dejavnosti, razrednih ur,
uskladitev kriterijev ocenjevanja, plan pisnih preizkusov znanja, načrtovanje dela z nadarjenimi
učenci, realizaciji vzgojnega načrta, pripravi in izvedbi roditeljskih sestankov, načinu dela z
učenci s posebnimi potrebami. Sproti so reševale nastalo problematiko (učno ali vzgojno).
Sestanki so vsebovali izmenjavo mnenj in analizo tekočega šolskega dela. 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 tesno sodelovale
z učiteljicami I. triade in učiteljicami podaljšanega bivanja. Vodja aktiva je Natalija Čerček.

Germanistični aktiv
Poročilo o delu germanističnega aktiva
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. 2020/21 in razdelitev nalog. V februarju je sledila evalvacija
planiranih dejavnosti in pouka pri NI 1, 2, in 3 do tega obdobja. 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,

·

nemška bralna značka Epi Lesepreis za učence II. VIO

·

spremljanje napredka učencev s formativnim spremljanjem.

Vodja aktiva je Mateja Barbarič.
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Slavistični aktiv
Slavistični aktiv je deloval tedensko, in sicer preko video konferenc. Sestavljale smo ga
učiteljice slovenščine (K. Napast, M. Barbarič in A. Fingušt). Pri tedenskih načrtovanjih smo
spremljale delo učencev, prilagajale obseg in vsebino učnih ur ter načrtovale pridobivanje ocen.
Pregledale smo standarde znanja in obvezne učne vsebine posameznega razreda ter se
dogovorile o prednostnih nalogah. Posvetovale smo se o prilagoditvah za učence z učnimi
težavami ter učence tujce. Sproti smo tudi dorekle, kaj in v kolikšnem obsegu bo katera
objavljala na posamezno mesto spletnih učilnic (komunikacija, oglasna deska) in na kakšen
način najbolj optimalno vključimo učence, da bodo deležni celovite razlage (snemanje in
objavljanje razlag). Posvetovale smo se tudi o tem, kako preveriti usvojeno znanje in podati
učinkovito povratno informacijo. Učencem smo ponudile različne dejavnost in oblike
sodelovanja na daljavo (kviz. padlet …). Prav tako smo jih že na začetku leta povabile k branju
in sodelovanju pri Cankarjevem tekmovanju. Ob koncu leta smo pregledale, katere vsebine niso
bile v celoti pregledane in določile prednostne naloge v novem šolskem letu. Te bodo posvečene
(samostojnemu) branju, razvijanju bralnega razumevanja, samostojnemu pisanju (p)o
prebranem ter razvijanju tistih nalog, ki se uvrščajo na višje taksonomske stopnje.
Vodja aktiva je bila Alenka Fingušt.
Aktiv športa
Aktiv športa v sestavi mag. Nina Kolenc, Boštjan Kamenšek, Mihael Kraner, Romana Bračič,
Mateja Draškovič, Katja Viltužnik, Petra Hernah, Mojca Birsa je v šol. l. 2020/21 sestal v
razširjeni skupini dvakrat, in sicer v mesecu septembru in v februarju. V začetku šol. l. so
članice in člani aktiva še enkrat preverile planirane dejavnosti, ki so bile načrtovane že v mesecu
juniju. Pregledali so datume športnih tekmovanj in si jih razdelili. Preverili so kriterije
ocenjevanja znanja. V februarju je potekala evalvacija dela prvega konferenčnega obdobja in
pripravljen je bil nabor potrebnih športnih rekvizitov.
Ožji aktiv športa, v katerem smo samo športni pedagogi se je srečeval tedensko in sproti
analiziral aktualno učno problematiko. Sproti se je preverjalo, kako poteka delo v razredih, se
posvetovalo 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.
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V mesecu oktobru smo se v aktivu za šport srečali s poučevanjem na daljavo. Seznanili smo se
s šolo na daljavo/ poukom na daljavo. Vsak od nas je delil informacije in videnje pouka/šole na
daljavo. Pomagali smo soustvariti Facebook skupino Športnih pedagogov Slovenije in
sodelovali s sodelavci znotraj šole kot tudi na zunaj nje. Pripravili smo vsebine pouka na
daljavo, vzpostavili komunikacijo pouka na daljavo, se pogovorili na temo dobrih in slabih plati
poučevanja pouka športa na daljavo. V ožjem aktivu športne vzgoje smo se 6 krat dobili preko
Zoom konference.
V mesecu juniju je ponovno potekala evalvacija zastavljenih ciljev ter planiranje dela in
dejavnosti za novo šolsko leto.
Vodja aktiva je bila mag. Nina Kolenc, prof. šp. vzg.
Aktiv OPB
Aktiv je v šolskem letu 2020/21 vodila Aleksandra Boršič. V aktivu OPB so sodelovale
naslednje strokovne delavke: Romana Bračič, Petra Hernah, Urška Lukovnjak, Anja Rajh, Tina
Erjavičnik, Janja Hleb, Maja Pečnik, Mateja Käfer in Darinka Jež.
Aktiv učiteljev podaljšanega bivanja se je v šol. letu 2020/21 sestajal po potrebi, mnogo tekoče
problematike so sproti reševali na ponedeljkovih delovnih sestankih. V času zaprtja šole so
načrtovali delo preko video povezave Zoom.
Na sestankih aktiva učiteljev podaljšanega bivanja so obravnavali naslednje teme oz. vsebine:
•

priprava in zapis Programa dela aktiva oddelkov podaljšanega bivanja 2020/21,

•

priprava letnih priprav učiteljev podaljšanega bivanja,

•

vedenjska problematika v podaljšanem bivanju,

•

izdelava dekoracije glede na letne čase za šolsko avlo, okna na hodniku ter v razredih,

•

poročanje s sestankov vertikalnih aktivov,

•

priprava evalvacije.

Vsi člani aktiva so si skozi celo šolsko leto prizadevali za dvig kvalitete dela v podaljšanem
bivanju in za prepoznavnost dela učiteljev. V ta namen so starše sproti obveščali o njihovem
delu in uspehih, ki so jih posamezni učenci dosegli s svojo ustvarjalnostjo v podaljšanem

94

bivanju. Z idejami in ureditvijo otroških izdelkov so prav tako prispevali k urejenosti in lepemu
izgledu šole.
Vsi člani aktiva podaljšanega bivanja so aktivno sodelovali pri pripravi načrtov za izvedbo
izdelave dekoracije na oknih in v avli in pripravi poročil. Sodelovanje z učiteljicami in učitelji
razredniki ter s starši je dobro potekalo.
Vodja aktiva je Aleksandra Boršič.
Poročilo o delu vertikalnega aktiva za GUM
Aktiv GUM se je dobil 5. 11. 2021 preko Zooma – zaradi epidemiološke situacije je bilo
sklenjeno, da učiteljice preverjajo samo osnovne cilje. V aktivu so sodelovali Maja Prodanovič,
Katja Viltužnik, Anja Pušnik, Denis Kokol, Svetlana Nikolić, Alenka Frangeš, Mateja
Draškovič, Mateja Käfer ter Natalija Čerček. Snov je bila predelana, vendar ponekod ni bila
utrjena zaradi epidemioloških razmer. Izzive so učiteljice reševale sproti.

Poročilo aktiva šolske svetovalne službe
Članice aktiva: Barbara Škrbić, Natalija Augustinovič, Tjaša Lajmsner Paklec, Sanja Fridau in
Marina Kaučič. Vodja aktiva: Tjaša Lajmsner Paklec.
Članice aktiva so se sestajale enkrat na teden 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.
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,

•

za koordiniranje ter izvedbo vrstniške mediacije je skrbela Natalija Augustinovič,
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•

za diagnostiko in testiranje učencev je skrbela Natalija Augustinovič,

•

za izvajanje sociometrične preizkušnje in izdelavo sociogramov je skrbela Tjaša
Lajmsner Paklec,

•

poklicno usmerjanje devetošolcev in vpis v srednje šole je vodila Tjaša Lajmsner
Paklec,

•

za delo z nadarjenimi in Romi je skrbela Barbara Škrbić,

•

za vpis šolskih novincev in oblikovanje bodočih prvih razredov sta skrbeli Barbara
Škrbić in Tjaša Lajmsner Paklec,

•

za vpise in izpise učencev je skrbela Barbara Škrbić,

•

za podporo staršem in učencem v času epidemije in šolanja na daljavo sta skrbeli
Barbara Škrbić in Tjaša Lajmsner Paklec,

•

za izobraževanje kolektiva, za sodelovanje z zunanjimi institucijami in urejanje
dokumentacije so skrbele vse članice.

Poročilo o delu strokovnega aktiva matematike od 6. do 9. razreda
Članice aktiva: Danica Kladošek, Jelka Golob, Alenka Repnik, Bojana Robič. Ob sredah je
potekalo tedensko usklajevanje in izmenjava izkušenj, predlogov, vprašanj. V času pouka na
daljavo smo se dnevno usklajevale v aktivu in pripravljale aktivnosti in gradiva za učence. V
pouk matematike že vsa leta vključujemo tiste aktivnosti in vsebine, za katere mislimo, da bodo
dolgoročno vplivale na izboljšanje znanja učencev. Analizi uspešnosti učencev za 6. in 9. razred
sta bili narejeni ter predstavljeni vključno z usmeritvami na nadaljnje delo. En oddelek 6.
razreda se NPZ ni udeležil zaradi karantene v povezavi s Covid -19. Učiteljici Alenka Repnik
in Bojana Robič sta sodelovali pri vrednotenju nalog NPZ za 9. razred, Danica Kladošek pa pri
vrednotenju nalog v 6. razredu. Periodične analize dela so bile izdelane za prvi in drugi pisni
preizkus znanja. Ostala pisna preizkusa nista bila izvedena zaradi Covid a-19. Ustne ocene so
bile pridobljene iz dela na daljavo, seminarskih nalog in na podlagi ustnega ocenjevanja znanja
v šoli. Priprave na tekmovanje so potekale v okviru dodatnega in rednega pouka iz matematike.
V času pouka na daljavo so se učenci ob pomoči e-gradiv individualno in ob pomoči mentoric
pripravljali na matematična tekmovanja. V šolskem letu 2020/21 smo organizirali šolsko
tekmovanje (Evropski matematični kenguru) iz znanja matematike za vse učence. Izvedeno je
bilo tudi šolsko tekmovanje za učence iz 4. do 9. razreda iz znanja logike. Učenci so se uvrstili
na državno tekmovanje, vendar se ga niso udeležili zaradi karantene. Z rezultati tekmovanj iz
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znanja matematike smo zadovoljni, saj je za nami izredno naporno leto, saj je pouk potekal dalj
časa na daljavo. V spomladanskem delu je pouk potekal v šoli, nekateri oddelki so bili tudi v
karanteni. Pri učencih so tekmovanja s področja matematike zelo dobrodošla, pozitivno
vplivajo na njihovo samopodobo in na delo pri pouku matematike in upajmo, da bo v
naslednjem šolskem letu, pouk potekal čim več v šoli in čim manj na daljavo. Odlično
sodelujemo z vertikalnim aktivom matematikov in si želimo takšnega sodelovanja tudi še
naprej.

Poročilo o delu naravoslovnega aktiva
Delo aktiva smo začeli načrtovati že junija 2020 in smo ga sproti prilagajali glede na potek
pouka. Glavne naloge so bile podajanje snovi učencem na različne načine- še posebej skrb za
učence pri pouku na daljavo, delo z nadarjenimi učenci in z učenci s PP, prav tako pa tudi za
ostale učence- diferencirano za vse, razvijanje naravoslovnih veščin, priprava učencev na
tekmovanja, pomoč pri pripravi raziskovalnih nalog, razvijanje bralne pismenosti pri učencih,
formativno spremljanje pouka.
V aktivu naravoslovcev smo se vse leto trudili aktivno izvajati zadane naloge, ki so bile
izvedljive kljub veliko ur pouka na daljavo.
Izvedli smo vse dneve dejavnosti, pouk realizirali v celoti. Zaradi epidemije so učenci 8.
razredov imeli šolo v naravi septembra 2020, ki je bila uspešno realizirana.
Tudi učenci 7. razreda bodo imeli šolo v naravi v 8. razredu meseca septembra.
Učenci so sodelovali na tekmovanjih s področja naravoslovja, pripravljali raziskovalne naloge
in jih tudi zelo uspešno zagovarjali.
Učitelji smo sodelovali v projektu NAMA poti, ki ga bomo izvajali tudi naslednje šolsko leto.
V naslednjem šolskem letu smo si zadali za temeljne naloge utrditi učno snov, ki so jo učenci
spoznavali na daljavo in učence navaditi na dosledno delo v šoli ali ob morebitni ponovitvi pri
pouku na daljavo, ter še nadalje razvijati naravoslovno in bralno pismenost.
Vodja aktiva je Irena Tarkuš Trikič.
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Poročilo o delu strokovnega aktiva anglistov
Tudi v tem šolskem letu smo se anglistke Nevenka Petrič, Metka Kozar, Maruška Vekjet in
Darinka Jež redno sestajale in usklajevale svoje delo bodisi v živo v času pouka v šoli bodisi
preko videokonferenc ZOOM v času pouka na daljavo (zaradi korona virusa).
Sproti smo vedno znova obravnavale aktualne teme s strokovnega področja angleščine,
določena z zakonskimi določili oz. letnim planom aktiva.
Že v jeseni 2020 po ponovnem zapiranju šol zaradi korona virusa smo si pri delu na daljavo
pomagale s timsko načrtovanim urnikom videokonferenc. Skupaj smo se redno tedensko
usklajevale in pošiljale navodila učencem za pouk na daljavo. Aktivno smo sodelovale tudi pri
razrednih urah na daljavo (za oddelke, kjer smo poučevale angleščino), se povezovale z
razredniki in specialnimi pedagoginjami naše šole za učence, ki imajo najrazličnejše
prilagoditve, da smo jim še dodatno pomagale pri delu na daljavo.
Delo je bilo tako za učence kot za nas učitelje veliko bolj zahtevno kot običajno. Izkazalo se je,
da je večina otrok pridno sodelovala in se resno lotila nalog na daljavo. Pri nekaterih učencih
pa je motivacija zaradi dlje časa trajajočega dela na daljavo že popuščala. Pozitivno so
presenetili posamezni učenci, ki so se tokrat še bolj trudili kot običajno. Seveda pa je bilo tudi
nekaj posameznikov, ki jih je bilo potrebno večkrat spomniti in spodbujati k rednemu
spremljanju naših navodil in učenju ter reševanju nalog na daljavo.
Anglistke smo v tem šolskem letu pripravile glede na razmere in v skladu s priporočili Zavoda
za šolstvo tudi prilagojeni načrt za preverjanje in ocenjevanje znanja pri angleščini.
Takoj po povratku v šolo smo se znova sestale, pregledale plan dela in ugotovile, da letos, žal,
zaradi korona virusa kljub temeljitim pripravam ni bilo možno pravočasno izpeljati vseh
tekmovanj. Tako smo tekmovanje za angleško bralno značko v tem šolskem letu izvedli le na
razredni stopnji, na predmetni pa to žal ni bilo mogoče, saj si zaradi pouka na daljavo in
karanten za posamezne oddelke oziroma posamezne učence vsi prijavljeni tekmovalci niso
mogli pravočasno izposoditi in prebrati vseh knjig. Uspešno je bilo izvedeno Nacionalno
preverjanje znanja iz angleščine (NPZ) v 6. in v 9. razredu. Prav tako je bilo uspešno izvedeno
tudi tekmovanje v znanju angleščine za 8. in za 9. razred. Vodja aktiva je bila Darinka Jež.
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Poročilo o delu aktiva razrednikov
Razredniki so v skladu z oddanimi evalvacijami dela na razrednih urah v preteklem šolskem
letu avgusta načrtovali svoje delo. Poenotili so vzgojno delo 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. Zagotovo je bilo delo razrednikov
tem letu drugačno kot običajno. V evalvacijah so zapisali, da so zaradi šolanja na daljavo velik
del namenili motivaciji za šolsko delo ter skrbi za duševno zdravje učencev.
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 delavnic, ki so posledica konkretnih trenutnih situacij.
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.
Člani aktiva so julija opravili evalvacijo dela ter bodo meseca avgusta pripravili predloge za
šolsko leto 2021/22.

Poročilo o delu aktiva za vzgojni načrt
Člani aktiva za vzgojni načrt Barbara Škrbić, Tjaša Lajmsner Paklec, Mojca Birsa, Alenka
Fingušt, Tjaša Lajmsner Paklec ter Natalija Augustinovič so skrbeli za dosledno izvajanje
vzgojnega načrta. Izvedli smo formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu, spremljalo
se je upoštevanje pravil šolskega reda, sodelovali smo s starši, spremljali učence ter oddelke ter
podeljevali nagrade ter pohvale (naj oddelek, naj učenec oddelka, naj učenec generacije, naj
športnik in naj športnica, naj kulturnik, Prešernova listina), izvajala se je mediacija, kadar so
bili vpleteni učenci iz istega oddelka, posebno skrb smo namenili kulturi prehranjevanja ter
spoštljivemu odnosu do hrane. Vsi strokovni delavci šole smo skrbeli za aktivno učenje in
vseživljenjska znanja. Prav tako smo vsi delavci šole skrbeli, da so se učenci v šoli čutili sprejete
in varne. Preprečevali smo razgrajaško vedenje ter povzročanje škode na šolski opremi.
99

Zaradi šolanja na daljavo ter upoštevanja priporočil NIJZ nismo izvedli rekreativnih odmorov
v načrtovani obliki, druženja z varovanci Zavoda Dornava, projekta Čitanje ne poznaje granica
ter predavanj za starše.
Ob evalvaciji načrta smo opozorili, da je nujno potrebno, da se učenci lahko gibajo, saj se
zaprtost pozna na telesnem in duševnem znanju otrok.
Načrtovali smo dopolnila ter jih vstavili v vzgojni načrt za šolsko leto 2021/22. Izpostavili smo
poti do zdravega načina življenja in preventivnega delovanja na vzgojnem področju (reševanje
konfliktov, strpnost) ter povečana skrb za duševno zdravje otrok. Temama se bomo posvečali
preko vzgojnih ter preventivnih dejavnosti, ki bodo potekale vse šolsko leto ter zajemale učence
šole, učitelje ter starše. Vzgojnemu področju se bomo posvečali preko vsebin znotraj razrednih
ur, delavnic in pogovorov. V takšni obliki bomo nagovarjali tudi teme strpnosti in pozornosti
za duševno zdravje otrok (sodelovanje z Društvom za boljši svet; delavnice za učence prvega
VIO ter spodbujanje neodvisnosti od interneta in elektronskih naprav). Delovno skupino vodi
Natalija Augustinovič.

100

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 2020/21 prijavljenih 362 učencev, na kosilo pa 356 učenci. 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

3. roditeljski
sestanek

4. roditeljski
sestanek

10.september 2020

14. januar 2021

11. februar 2021

18. april/9. maj
202021

Predavanja za starše
Datum

Predavanje

10. 9. 2020 Moj otrok je šolar, Tadeja Batagelj, univ. dipl. psih. za
ob 17. 00
(Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše učencev
Maribor)
razreda

starše
1.

14. 1. 2021 Dejavniki poklicnega izbora, Tjaša Lajmsner Paklec, za
ob 17. 00
psihologinja (OŠ borcev za severno mejo)
učencev
razreda

starše
8.

11. 2. 2021 Merila za vpis v srednjo šolo – poklicna orientacija, Tjaša za
ob 17. 00
Lajmsner Paklec, psihologinja (OŠ borcev za severno učencev
mejo)
razreda

starše
9.
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SVET STARŠEV
Svet staršev se je v šol. l. 2020/21 sestal 3-krat. Zapisniki so objavljeni na šolski spletni strani.
SVET ZAVODA
Predsednik Sveta zavoda je od junija 2015 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. 2020/21 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
v skladu z obstoječo zakonodajo.
V šolskem letu 2020/21 smo izvedli naslednja izobraževanja za kolektiv:

NAZIV
IZOBRAŽEVANJA:

TRAJANJE (DATUM IN
URE):

KRAJ,
KRAJ IN IZVAJALEC:

Kritično mišljenje

14. januar 2021

OŠ BSM
Bojana Robič

Kritično mišljenje

23. marec 2021

OŠ BSM
Alenka Fingušt

Kritično mišljenje

23. marec 2021

OŠ BSM
Gregor Škratek

Office 365

18. december 2020

OŠ BSM

5. februar 2021

Sergej Pukšič

23. marec 2021
Individualna izobraževanja:

Izobraževanje
Delo s terapevtskimi
kartami

Mednarodna
konferenca
koordinatorjev
ekošol

Izvajalec

Svetovalnoizobraževalni
center MI, mag.
Jani Prgić
Ekošola

Vključeni
Natalija
Augustinovič,
Tjaša Lajmsner
Paklec, Barbara
Škrbić, Sanja Fridau,
Marina Kaučič
Maja Prodanovič
Katja Viltužnik

Čas in kraj izvedbe

10. 5. 2021, Žalec

28. 9. 2021, Kongresni
center Thermana Laško
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Animirani film

Branje z
razumevanjem v
različnih situacijah
Kako učencem
vzbudimo željo po
raziskovanju okolja
Dejavnosti z
reprezentacijami od
načrtovanja do
ocenjevanja 1. VIO
Mednarodna
konferenca “Izzivi
sodobne družbe”
Razvojna naloga
Govorna vzgoja
pedagoga in
komunikacija

Plesna umetnost:
Telo v prostoru

Kulturni
management

Zborovodska šola:
Vokalna tehnika 1

Finančna pismenost

SKUM, Zavod
Mars

Alenka Frangeš

ZRSŠ

Alenka Frangeš

22. 9. 2020, Maribor
8. 4. 2021 - ZOOM
13. 1. 2021 - ZOOM

Rokus

Alenka Frangeš

ZRSŠ

Alenka Frangeš

23. 6. do 30. 6. 2021

Alenka Frangeš

September 2020 - junij
2021, Ljubljana in
Zoom

Ris Dvorec
Rakičan

18. 3. 2021 - ZOOM

18.9.2020
Zavod RS za
šolstvo

Tjaša Lajmsner
Paklec in Lučka
Lazarev Šerbec

Maribor
4., 6., 11. in 13. 5.

Skum: Katja
Kosi

Marija Leben, Katja
Viltužnik, Petra
Hernah, Tina
Erjavičnik

JSKD Maribor in
Kulturnoizobraževalno
društvo PiNa

Urška Lukovnjak

JSKD Maribor
in Martina
Burger

Urška Lukovnjak

Petra Hernah
NA-MA POTI

22., 26., 29. maj in 2.,
5., 9., 12., 16., 19. in
23. junij
13.10.2020
Videokonferenčno
srečanje v Microsoft
Teams
13.4.2021
Videokonferenčno
srečanje v Microsoft
Teams
22.12.2020
25.3.2020
30.6.2020
Videokonferenčno
srečanje
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v Microsoft Teams

2.gradnik
matematične
pismenosti

NA-MA POTI

NA-MA POTI
Mreženje v OE
Maribor

NA-MA POTI
Odnos do učenja gradniki učne
motivacije

Petra Hernah
Mateja Draškovič

Marija Leben, Katja
Viltužnik, Maja
Prodanovič, Petra
Hernah, Mojca Birsa

Marija Leben,
Katja Viltužnik

Katja Viltužnik

15.4.2021
Videokonferenčno
srečanje v Microsoft
Teams

20.10.2020, 12.2.,
22.4., 6.5. in 13.5.2021
Zoom in Pef Lj

V šolskem letu 2020/21
je bilo izvedenih pet
videokonferenčnih
predavanj.

Pedagoška
fakulteta LJ
Ples in učenje z roko
v roki

Mag. Nina Kolenc
Častnik Finance
Finančno
opismenjevanje
mladih mladi in
finance
Kazalniki rezultata projekta SKUM

sodelavci
projekta SKUM

Mateja
Draškovič,
Katja Viltužnik

4.3.2021,
Zoom
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Sodobna digitalna orodja za
posredovanje povratne informacije o
učenčevem/dijakovem telesnem in
gibalnem razvoju

Fakulteta za
šport, Univerza
v Ljubljani

Nina Kolenc,
Mihael Kraner,
Boštjan
Kamenšek

20.1. 2021

Šport

ZŠRS,
predmetno
področje Šport

Nina Kolenc,
Mihael Kraner,
Boštjan
Kamenšek

Celotno šol.
leto
2020/21
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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 profesionalen 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.
Učiteljski zbor je imel tudi eno ocenjevalno konferenco za učence. Med letom so se sestajali
tudi strokovni aktivi in učitelji v okviru timov (diferenciacija).

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
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zahtevna je priprava urnika za podaljšano bivanje. Pripravi tudi vse razporede dežurstev. Urnike
sestavi sama, za vnos v easistent program pa poskrbi računalnikar.
Začetek šolskega leta prinese še dela kot je 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. V tem šolskem letu ključkov za omarice nismo delili, saj smo tik pred
začetkom šolskega leta dobili sklep o izrednih razmerah zaradi covid situacije in učenci omaric
niso uporabljali. Zaradi izrednih razmer je bilo potrebno urnik v nekaj dneh prilagoditi temu,
da imajo učenci pouk v mehurčkih in se ne smejo združevati izven razredov.
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
pomočnica pripravi poročila za občino glede dodatnega programa, sistemizacije, števila
učencev in prehrane.
V mesecu oktobru je zaradi nenadnega zapiranja šol in prehodu na pouk na daljavo pripravila
vse urnike za videokonference, tako da niso podirale osnovnega urnika.
Občasno vodi razgovore z učenci o neprimernem vedenju le- teh. Sodeluje tudi s policijo ob
raznih dogodkih.
Prav tako pomočnica 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. V tem šolskem
letu smo septembra izvedli šolo v naravi za 8.r, ki je izpadla zaradi zaprtja v 7.r (maj 2020) in
šolo v naravi za 3. r, ki je izpadla zaradi zaprtja v 2.r.
Organizira vse prevoze z avtobusi in taksiji, pripravi povpraševanja, sproti ureja naročilnice in
sodeluje z avtobusnimi prevozniki in taxi službo. V šolskem letu 2020/21 je bilo prevozov
manj zaradi dolgega obdobja šolanja na daljavo in odpovedi športnih tekmovanj.
Pomočnica sodeluje tudi pri organizaciji vseh dnevov dejavnosti na šoli in pri organizaciji
vseh tekmovanj na šoli..
Ob tem skrbi za pripravo in izvedbo NPZ za 6. in 9. razred. To poteka skozi vse leto (september
seznanitev staršev, november prijave učencev, koordinacija s specialnimi pedagoginjami za
prijave učencev s posebnimi potrebami, marec oblikovanje skupin, zapisnikov v skladu z
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izvedbenim načrtom v programu easistent, april priprava NPZ fotokopiranje in tiskanje, maj
izvedba, junij analiza).
Maja nato pomočnica poskrbi za prijave učencev v OPB za naslednje šolsko leto in jih uredi. V
maju napravi nabor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto – tokrat so se prijavljali preko
e-asistenta. Poskrbi, da vsi učenci izberejo ustrezno št. ur izbirnih predmetov. V maju oblikuje
skupine za izbirne predmete po interesni sliki učencev. Pripravi tudi nabor za neobvezne izbirne
predmete in za občino zbere 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.
Poleg vsega pomočnica uči še 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 povezane z epidemijo covid 19. V
skladu z navodili ministrstva in NIJZ je v ustreznih rokih pripravila nadomestne urnike in vse
razporeditve učencev v skupine, poskrbela za upoštevanje vseh navodil v času epidemije in po
njej za ustrezno vračanje učencev v šolo po epidemiji. Pripravi razporede učilnic in sedežni red
v jedilnici, ter logistiko izvedbe malice in kosila. Pripravljala je tudi sezname delavcev za
testiranja in cepljenja ter obveščala zaposlene.
12.3 Delo šolske knjižnice
Delo v šolski knjižnici je v šolskem letu 2020/21 potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom
knjižnice, čeprav je covid posegel v način dela. Obseg del knjižničark je 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.
Posebne pristope je zahtevalo delo na daljavo. Tako je bilo potrebno učencem zagotoviti dostop
do knjig na daljavo, učiteljem pa podporo v iskanju virov in e-gradiv, ki so jih lahko uporabili
pri delu na daljavo.
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V dogovoru z učitelji posameznih oddelkov so se izvajale tudi ure KIZ (knjižničnoinformacijskih znanj). Poudarek v letošnjem, COVID

letu, je bil na motiviranju za branje.

Tako smo večino bibliopedagoških ur namenili prav branju.
Veliko časa smo namenili vnosu gradiva v Cobiss in ga v celoti realizirali ter stanje knjižnice
uskladili z računovodstvom.
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. Enkraten nakup knjig v vrednosti 400 eur je omogočil
Šolski sklad. Nabavili smo klasične slikanice, za katere so izrazile željo učiteljice 1. VIO.
Izredne razmere zaradi epidemije so terjale omejitve tudi v prostorih šolske knjižnice. Izposoja
je potekala po točno določenem urniku, da v prostorih knjižnice ni prišlo do mešanja učencev
in oddelkov. Knjige so bile po vrnitvi v knjižnico v obvezni 3-dnevni karanteni. Tudi sicer smo
sledili protokolu, ki je zagotavljal varno uporabo knjižnice in knjižničnega gradiva. Tudi
bibliopedagoške ure so bile izvedene v mehurčkih, v skladu z vsemi protokoli, ki jih je
narekoval NIJZ.
V knjižnici je nujna potreba po namestitvi vsaj 1 računalnika in tiskalnika za uporabo učencev.
Knjižničarki potrebujeta nov tiskalnik, saj je obstoječi v nenehni okvari.
Predlagamo tudi zvišanje mesečnega zneska za nakup knjižničnega gradiva, saj je ohranjanje
knjižnične zbirke terja nenehno posodabljanje knjižnične zbirke. Le na tak način je knjižnica
podpora vzgojno-izobraževalnemu delu, mladim bralcem pa izziv.

12.4 Delo šolske svetovalne službe
V letošnjem šolskem letu je Tjaša Lajmsner Paklec kot svetovalna delavka opravljala 30 % dela
v svetovalni službi. Njeno delo je zajemalo naslednja področja:
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POKLICNA ORIENTACIJA
Po programu poklicne orientacije je skrbela za oglasno desko poklicnega usmerjanja na
hodniku v 2. nadstropju šole. Z učence 9. razredov je izvedla elektronski Vprašalnik o
poklicni poti, jih pregledala in analizirala ter si z njim pomagala v individualnih
pogovorih pri poklicnem svetovanju. Pri neodločenih poklicnih odločitvah
devetošolcev, se je skupaj s starši in razredniki pogovarjala o možnostih. V novembru
2020 je organizirala obisk virtualnega Kariernega sejma za učence 8. in 9. razredov.
Za učence 9. razredov je pripravila predavanje o dejavnikih poklicnega izbora,
predstavila srednješolsko izobraževanje in rokovnik za vpis v srednje šole ter jih
seznanila z možnostmi štipendiranja. Osmošolcem je predavala o dejavnikih poklicnega
izbora in sistemu izobraževanja v Sloveniji ter jih seznanila s poklicnim kažipotom in
jim predstavila spletno stran: www.mojaizbira.si. Svetovalna delavka je devetošolce
redno obveščala o dogodkih po rokovniku MIZŠ.
Z devetošolci je šla skozi razpis za vpis v srednje šole in jim pojasnjevala vse
spremembe, merila ter postopek vpisa v srednje šole. Informirala je učence 9. razredov
o informativnih dnevih. Skupaj z 9. razredi je izpolnila prijavnice za vpis v začetni letnik
srednje šole. Učence 8. in 9. razredov je obveščala o možnosti ogleda po srednjih šol. t.
i. dnevi odprtih vrat na posamezni srednji šoli ali pa delavnicah, ki so jih le te ponujale.
Za starše učencev 8. razreda je organizirala in izvedla predavanje o dejavnikih
poklicnega izbora v mesecu januarju preko Zooma. V mesecu februarju pa za starše
učencev 9. razredov predavala na temo Merila za vpis v srednjo šolo.
TIMSKI

SESTANKI

NA

ZUNANJIH

INSTITUCIJAH

IN

ODDELČNE

KONFERENCE
Prisostvovala je oddelčnim konferencam, ki so bile sklicane s strani razrednikov od 1.
do 9. razreda. Udeleževala se je timskih sestankov, ki so bili na Svetovalnem centru za
otroke, mladostnike in starše Maribor in na Pedopsihiatriji za učence naše šole.
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PISANJE POROČIL IN SODELOVANJE S CSD IN MIZŠ
Celotno šolsko leto je sodelovala s Centrom za socialno delo Maribor za enega učenca
šole, v katerih so bile zaznane težave v družini. Pisala je poročila o družinski
problematiki, se udeležila skupnih sestankov in bila v nenehnem telefonskem kontaktu
z zaposlenimi na CSD, ki so prevzeli primer učenca in družine. V maju je pisala na
MIZŠ poročilo in zaprosilo za ponovno dodelitev stalnega spremljevalca učencema z
odločbo in obliko čustvenih in vedenjskih motenj.

IZVEDBA SOCIOMETRIČNE PREIZKUŠNJE IN SOCIOGRAMOV
Izvedla je sociometrično preizkušnjo in izdelala sociograme, v katerem je ugotavljala
socialno strukturo razreda. Z uporabo sociometrične preizkušnje je dobila vpogled v
delovanje in funkcioniranje posameznih oddelkov na naši šoli. Dobila je informacijo o
zavrnjenih in prezrtih učencih, na katere morata biti razrednik in svetovalna služba še
posebno pozorna in jih z določenimi aktivnostmi vključiti med priljubljene učence in v
odprte skupine razreda. Rezultate je predstavila tudi razrednikom.
PREVENTIVNE DELAVNICE ZA UČENCE
Za učence naše šole je organizirala naslednje preventivne dejavnosti:
Datum
21.

9.

2020
in 28. 9.
2020

Dejavnost

Izvajalec

Razred

Delavnice

mag.

HOPS! – Domače

Batagelj,

univ.

od 6. do

naloge,

dipl.

psih.,

9.

organizacija,

Svetovalni center

planiranje – za

za

učence 3. triade

mladostnike

Tadeja

Učenci

razreda

otroke,
in

starše Maribor
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Oktober,

Predavanje

Tjaša

2020

UČENJE

Paklec,

od 4. do

UČENJA

svetovalna

7.

delavka

razreda

Gledališka

Ekološko

Učenci

2020

predstava UJETI

kulturno društvo

od 5. do

preko

SE NE DAM! –

za boljši svet

9.

spleta

zdrava

24.

12.

Lajmsner

Učenci

razreda

samopodoba

in

življenjski slog
PREDAVANJA ZA STARŠE
Za starše je organizirala naslednja predavanja:
Datum
10.
2020

Predavanje
9.

Moj otrok bo šolar, mag. Tadeja

za

ob

Batagelj, univ. dipl. psih. (Svetovalni

učencev

center za otroke, mladostnike in starše

razreda

17.30

starše
1.

Maribor)
14.
2021

1.
ob

17.00
11.
2021
17.00

Dejavniki poklicnega izbora, Tjaša

za

Lajmsner

učencev

Paklec,

psihologinja

(OŠ

starše

borcev za severno mejo)

razreda

2.

Merila za vpis v srednjo šolo – poklicna

za

ob

orientacija, Tjaša Lajmsner Paklec,

učencev

psihologinja (OŠ borcev za severno

razreda

8.

starše
9.

mejo)

115

OSTALE DELOVNE NALOGE
•

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

•

izpolnjevanje tabel za občino;

•

urejanje dokumentacije;

•

posvetovanje z vodstvom šole;

•

koordiniranje z zunanjimi strokovnimi službami.

Natalija Augustinovič je opravljala 15 % delovne obveze kot svetovalna delavka. Njeno
delo je zajemalo specialno pedagoško testiranje učencev s težavami, vodenje postopkov
usmerjanja, pomoč pri načrtovanju edinstvenih delovnih projektov pomoči, pomoč
učiteljem pri učnih in vzgojnih izzivih v oddelkih ter sodelovanje na razrednih urah.
Prav tako je prisostvovala na oddelčnih konferencah, ki so bile sklicane s strani
razrednikov od 1. do 9. razreda. Udeleževala se je timskih sestankov, ki so bili na
Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor in na Pedopsihiatriji za
učence naše šole.
V šolskem letu 2020/21 je socialna pedagoginja Barbara Škrbić izvajala različne oblike
pedagoškega dela, kot prikazuje spodnja tabela:
OBLIKA PEDAGOŠKEGA DELA: TEDENSKO ŠTEVILO UR:
delo v šolski knjižnici 8,8 (40%)
delo v šolski svetovalni službi 11 (50%)
individualna in skupinska pomoč za učence Rome 1
delo z nadarjenimi učenci 2
interesna dejavnost 0,5
dodatna strokovna pomoč: 1
SKUPAJ: 24,3
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;
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•

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;

•

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.

Ostale izvedene aktivnosti in naloge socialne pedagoginje:
•

sorazredništvo 9.a razredu,

•

vodja aktiva za delo z nadarjenimi učenci,

•

koordinatorka raziskovalne dejavnosti na šoli,

•

organizatorka zaključne prireditve za predmetno stopnjo,

•

aktivno sodelovanje v različnih projektih šole (Skupaj za znanje, Naj bralec, Naša mala
knjižnica, Erasmus +, Rastem s knjigo …),

•

sodelovanje na natečaju Mladi za napredek Maribora,
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•

redno sodelovanje s centrom za socialno delo, oddelkom za pedopsihiatrijo ter
Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše,

•

obiski romskih družin na domu,

•

dodatno strokovno izpopolnjevanje,

•

dežurstvo na hodnikih in v jedilnici,

•

dežurstvo za moteče učence,

•

nadomeščanje učiteljev pri pouku in v podaljšanem bivanju,

•

popis šolskega inventarja,

•

redno vodenje šolske dokumentacije (dnevniki, osebne mape učencev, dnevne in letne
priprave, individualizirani program za učenca s posebnimi potrebami, poročila o
učencih – tudi za zunanje institucije …),

•

sodelovanje pri organizaciji in izvedbi nacionalnega preverjanja znanja za učence s
posebnimi potrebami,

•

načrtovanje dela z učitelji,

•

izvedba timskih sestankov za starše učencev Romov in učencev s posebnimi potrebami,

•

redna udeležba roditeljskih sestankov in govorilnih ur, delovnih in drugih timskih
sestankov, pedagoških, oddelčnih in redovalnih konferenc,

•

spremstva učencev na športnih, tehniških, naravoslovnih in kulturnih dnevih ter ob
drugih dogodkih.

12.5 Učiteljice individualne in skupinske pomoči ter dodatne strokovne pomoči za učence
s posebnimi potrebami
V šolskem letu 2020/21 so učiteljice za DSP nudile dodatno strokovno pomoč 41 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.
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Dogovori oz. timski sestanki s starši so zapisani v zapisnikih govorilnih ur in izrednih skupnih
sestankov ter osebnih map otrok. Za vse učence, ki nimajo odločbe a vseeno potrebujejo pomoč,
je bil pripravljen edinstven delovni načrt pomoči.
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 41 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 ali Pedopsihiatrični dispanzer. Udeležile so se različnih
izobraževanj, seminarjev, konferenc, delovnih sestankov, roditeljskih sestankov in šolskih
prireditev.
Kot spremljevalke so se udeležile dni dejavnosti in ekskurzij. 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, Tjaša
Lajmsner Paklec, Barbara Škrbić, Sanja Fridau in Marina Kaučič.
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12.6 Delo računalnikarja – organizatorja informacijskih dejavnosti
V šolskem letu 2020/21 je ROID kot koordinator sodeloval pri projektu SIO2020 - dobava
računalniške opreme. Prav tako je skrbel za delovanje vse obstoječe IKT opreme.
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 2020/21 je delo laboranta opravljala učiteljica Bojana Robič.
Sodelovala je 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.

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… ;
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*

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 2020/21 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.
Šolska shema: V šolskem letu 2020/21 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.
Tradicionalni slovenski zajtrk je bil izveden spomladi 2021 zaradi korona epidemije.

12.9 Javna dela

V šolskem letu 2020/21 smo imeli zaposlene tri delavce preko JD, in sicer:
- Zikret Selimovič – informator
- Matjž Ploj – urejevalec okolja
- Matej Fifer – učna pomoč
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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 Milica Trstenjak Teohareva, 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 naj 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 2020 iz materialnih stroškov ter iz ŠS smo uredili in nabavili sledeče:
-

pleskanje učilnic

-

nova keramika- popravilo v jedilnici

-

brušenje in lakiranje učilnice 9, telovadnice

-

nov pod v slovenističnem kabinetu

-

nove črtne oznake v telovadnici

-

nova oprema v računalniški učilnic

-

novi panoji.
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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

Rdeči križ MČ Pobrežje

denarne

pomoči,

plačilo

šolskih

potrebščin, delovnih zvezkov, šole v
naravi
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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, Marprom

prevoz otrok

Zveza za tehniško kulturo MB

raziskovalne naloge in organizacija
tabora

Šola za ravnatelje

izobraževanja

Policijska postajo Maribor

zagotavljanje varnosti

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

vzorci, analize, deratizacija, dezinsekcija

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
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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 2020/21,
prav tako je v prilogi prikazana realizacija strokovnega izobraževanja.
Menim, da smo v realizacijo LDN za šolsko leto 2020/21 vsi delavci šole vložili vse svoje moči
in znanje, da smo izpolnili začrtane naloge in dosegli zastavljene cilje.
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 2020/21 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

1.7.2021

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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