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I. URESNIČEVANJE TEMELJNIH USMERITEV ŠOLE 

1. RAZVOJNI PROJEKTI IN SODELOVANJE V UNESCO PROJEKTIH –  

realizacija ciljev: 

1. UNESCO 

Letos smo skozi različne dejavnosti in aktivnosti s skupnim i močmi uresničevali temeljne UNESCO 

cilje z uveljavljanjem kulture miru in nenasilja, s skrbjo za ohranitev skupnega doma – planeta 

Zemlje, z ozaveščanjem kako živeti skupaj in deliti med seboj , s pogledom skozi prizmo turizma 

in s spoštovanjem naše naravne in kulturne dediščine.  Uravnoteženo smo razvijali vse štiri stebre 

učenja 21. stoletja; Glede na ponujene vsebine smo se tekom leta vključevali v nacionalne  in 

mednarodne projekte UNESCO ASP mreže.  Gostili smo letno srečanje šolskih koordinatorjev in 

vodij središč in slavnostno obeležili 25. obletnico UNESCO ASP mreže.  

 

2. UNESCO PROJEKT – DOBIMO SE PRI SVETILNIKU/KAKO ČUDOVIT JE TA SVET  

Tudi v tem šolskem letu smo organizirali UNESCO projekt, in sicer na temo DOBIMO SE PRI 

SVETILNIKU/KAKO LEP JE TA SVET   (Zavod republike Slovenije za šolstvo).  

POBRATENA MESTA , Indianapolis, Karsiyaka – obe mesti predstavljamo na festivalu pobratenih 

mest v Piranu; aktivno sodelujemo z učitelji in učenci šole v Indianapolisu.  

 

3. JEZIKOVNA ŠOLA  

 V letošnjem šolskem letu smo se prioritetno osredotočili na delo z zamejskimi Slovenci  - slovensko 

manjšino v Avstriji in  Italiji. 

 

4. eTWINNING  

Naslovi letošnjih eTwinning projektov so  bili WORLD BOOK DAY BUDDIES, TRADITIONAL DANCES 

AND COSTUMES, A YEAR AROUND EUROPE in THE RIVIERA CONNECTIONS,  in  sicer v sodelovanju 

šol iz Španije, Portugalske, Italije, Turčije, Velike Britanije, Poljske, Moldavije, Francije, Romunije, 

Švedske, Norveške, Cipra in  Hrvaške.  

  

5. SOOČENJE Z IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA (KONZORCIJSKI PARTNER OŠ KOPER)  

Skozi celo šolsko leto je potekalo delo multiplikatorja z učenci priseljenci.  Na šoli je potekala 

interesna dejavnost Igriva slovenščina. Skozi projekt je potekalo tudi učenje jezika za starše 

učencev prisel jencev in vzpostavljanje integrativnega okolja za priseljence.  

2. ŠOLSKI PROJEKTI 

1. Prav tako smo vključeni v projekt ŠOLSKA SHEMA , ki je ukrep skupne kmetijske politike EU v 

sektorju sadja in zelenjave. Namen projekta je omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne 

teže in debelost pri otrocih in ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave. V ta namen 

je EU Državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno  razdeljevanje sadja 

in zelenjave učencem.  

2. SPIRIT SLOVENIJA – MLADIM SE DOGAJA, program Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti 

in inovativnosti med mladimi 

3. ZDRAVA ŠOLA s posebnim poudarkom na prehrani, gibanju in duševnem zdravju.  

4. ŠOLSKA KNJIŽNICA je delovala s ciljem, da bo ob koncu osnovne šole učenec znal uporabljati 

informacijske vire za samostojno reševanje problemov in postal samostojen uporabnik knjižnice 

(temelj informacijske pismenosti).  
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5. RAČUNALNIŠKI CENTER  

6. INFO – Posebno skrb smo namenili razvoju informativnih točk v skladu s zakonoda jo, spletne 

strani – aktualne informacije, izdali  osebno izkaznico šole za obdobje 2018/19, zloženko TO 

SMO MI. 

 

7. Rastem s knjigo OŠ 2018 (nacionalni projekt); sedmošolci so ob organiziranem obisku 

knjižnice prisostvovali predstavitvi avtorja izbrane knjige in knjige  same 

 
 

a) Obvezne informacije za starše  

Izdali smo šolsko publikacijo za vse starše, redna obvestila posredovali staršem preko učencev, 

urejali oglasno tablo za učence, starše in učitelje, organizirali govorilne ure po telefonu, 

staršem na prvem roditeljskem sestanku predstavili potek šolskega leta, posredovali 

informacije o standardih znanja in kriterijih preverjanja in ocenjevanja.  

b) Obvezne informacije za učence   

Učencem so bile posredovane informacije o standardih znanja ter merilih in kriterijih 

ocenjevanja na prvih razrednih urah, objavljene so bile tudi v učilnicah.  

Učenci so na začetku šolskega leta  dobili razpored vseh pisnih ocenjevanj  znanj, informacij o 

datumih ocenjevanj, pravilih šolskega reda, o vzgojnem načrtu, o delovanju skupnosti učencev 

šole in parlamentu učencev.  

c) Srednjeročni načrt IKT  

V letošnjem šolskem letu smo posodabljali  pisarniški paket Microsoft Office na različico 
2019, na OS Win 10 so bili posodobljeni vsi dovolj zmogljivi računalniki. Na sistemu 
Win 7 ostaja še nekaj računalnikov, ki so neprimerni ali pa ne dovolj zmogljivi za 
nadgradnjo. Zamenjani bodo v začetku naslednjega šolskega leta.  
Namestili smo novejšo verzijo anti-virusne zaščite F-Secure (14.01) preko centralizirane 
strežniške konzole na vse delovne postaje v cirilkosmac.local domeni.  
V sklopu varne rabe interneta smo organizirali predavanja za starše in učence od 5. 
razreda dalje. 

  

d) Obveščanje javnosti preko medijev  
O svojem delu smo redno obveščali  občinski časopis Solni cvet, Primorske novice, Radio Koper 

in po potrebi še druge medije.   

3. SPREJEM STRATEŠKIH DOKUMENTOV  

Sprejeti so bili sledeči dokumenti (akti)  Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov,  Pravilnik o 

spremembah Pravilnika o notranji sistemizaciji delovnih mest,  Poslovno poročilo, Program dela, 

Finančni in kadrovski načrt, Načrt varnih šolskih po ti, Akcijski načrt šole in  Letni delovni načrt s 

prilogami. Junija smo izdali knjigo Zgodba o barki.  

4. STANDARDI ZNANJA IN MERILA ZA OCENJEVANJE  

Evalvacija meril in standardov znanja 

Učiteljski zbor je sproti na konferencah in usklajevalnih sestankih obravnaval analizo učnega uspeha 

in znanja, poleg tega pa analiziral tudi rezultate NPZ. Na podlagi temeljite analize NPZ smo si 

zastavili cilje v strokovnih aktivih; slovenščina – naloge za pisno pojasnjevanje in utemeljevanje; 

matematika – natančen zapis matematičnega postopka; zapis merskih enot.  

Že vrsto let poteka sprotno seznanjanje staršev in učencev s standardi znanja in merili za 

ocenjevanje. 

Učitelji so sledili zastavljenim ciljem  iz akcijskega načrta šole, in sicer spremljali  so dvig bralne 

pismenosti skozi različne dejavnosti ter računalniško opismenjevanje po  vertikali od 1. do 9. 
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razreda in sledili cilju dviga kakovosti znanja skozi raz lične dejavnosti; letos smo že drugo  leto 

uspešno realizirali športne urice za prvošolce  in drugošolce , kot nadstandardni program. 

5. ANALIZA IN POROČILO O NPZ  

Nacionalno preverjanje znanja  

(v nadaljevanju NPZ) ob koncu 2. in 3. obdobja je potekalo v skladu s Pravilnikom o nacionalnem 

preverjanju znanja v osnovni šoli, s koledarjem o nacionalnega preverjanja znanja ter z izvedbenim 

načrtom osnovne šole Cirila Kosmača Piran.  

 

Seznanjanje učencev in staršev  

Učenci 6. in 9. razreda so dobili potrebne informacije o opravljanju NPZ -jev na razrednih urah. 

Starše smo seznanili z NPZ-jem na roditeljskih sestankih oktobra 2018 in november 2018 (starše 

učencev 6. in 9. razreda).  

 

Učence z odločbami ZRSŠ in njihove starše smo pravočasno seznanili s prilagoditvami. Starši so se 

s prilagoditvami strinjali.  

Učence in starše smo pisno obvestili  z dopisom iz Ric-a, o možnosti do vpogleda v ovrednotene 

preizkuse znanja NPZ iz posameznega predmeta. Starši se za to možnost niso odločili, domnevamo 

da zato, ker je bila možnost vpogleda v preizkuse znanja  za vse učence v elektronski obliki.   

 

NPZ ob koncu 2. obdobja  

1. predmet: MAT 

2. predmet: SLJ 

3. predmet: TJA 
 

V šolskem letu 2018/2019 smo imeli dva  oddelka 6. razreda (29 učencev). 

Matematiko je pisalo 26 učencev , slovenščino  28 učencev, angleščino pa 26  učencev .  Razporedili  

smo jih v 2 skupini , in sicer v prvo skupino 14 učencev, v drugo skupino 15  učencev. 

 

Predmet 
Št. učencev 

OŠ CK 

Povp. št. 

% točk 

Standardni 

odklon 

Št. učencev 

Slovenija 

Povp. št. 

% točk 

Standardni 

odklon 

slovenščina 29 50,87 18,08 20.139   49,43 18,46 

angleščina 29 54,25 26,68 19.773 51,36 26,89 

matematika 29 64,85 16,17 20.216 57,28 17,44 

 

NPZ ob koncu 3. obdobja 

1. predmet: MAT 

2. predmet: SLJ 

3. predmet: FIZ 
 

V šolskem letu 2018/19 smo imeli 1 oddelek 9. razredov. Skupaj je bilo 20 učencev, ki so opravljali 

NPZ. Učenci so bili razdeljeni v 3 skupine , 3 učenci s PP je predstavljalo drugo in tretjo skupino, v 

prvo  skupino pa smo razporedili 17 učencev. Na rednem roku NPZ iz slovenščine je bilo prisotnih 

18 učencev, pri matematiki tudi 18  učencev in pri fiziki 19  učencev. 

  

Predmet 
Št. učencev 

OŠ CK 

Povp. št. % 

točk 

Standardni 

odklon 

Št. učencev 

Slovenija 

Povp. št. 

% točk 

Standard

ni odklon 

slovenščina 20 48,79 18,38 17.426 48,48 18,16 

matematika 20 45,56 24,21 17.490 51,05 21,51 
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fizika 20 53,66 18,66 4.377 63,82   17,16 

 

 

Možnost poizvedbe 

Letos smo imeli v 9. razredu za matematiko 1 poizvedbo in  za slovenščino 7 poizvedb ;  v 6. razredu 

pa smo imeli 8 poizvedb pri slovenščini,  4 poizvedbe  pri angleščini in 3 pri angleščini. 

 

Potek NPZ 

Nacionalno preverjanje znanja je potekalo tekoče in brez težav.  

Analiza dosežkov  pri zunanjem preverjanju znanja matematike ob koncu drugega 

obdobja za š. l. 2018/19  

Poročilo je pripravila Milka Ušaj 

1. POVPREČNE VREDNOSTI 

NPZ je pisalo 26 učencev. V letošnjem letu je bilo republiško povprečje  57,52%, povprečje učencev naše šole pa 

64,85%, kar pomeni  7,57 odstotnih točk nad republiškim povprečjem. 

V 6. a razredu je pisalo NPZ 12 učencev, njihovo povprečje je 63,33%, kar je 6,05 odstotnih točk nad republiškim 

povprečjem, v 6.b pa je pisalo 14 učencev, njihovo povprečje je 66,14% in so 8,86 odstotnih točk nad repuliškim 

povprečjem. 

V spodnji tabeli je prikazano število učencev po doseženih odstotkih: 

procenti 
 

0-9 
 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

Št. 
učencev 

 
0 
 

0 0 1 4 5 8 3 2 3 

 

 

2. PRIMERJAVA REZULTATOV Z ZAKLJUČENO OCENO 

 

 
Odstopanje v oceni 

 

 
0 

 
-1 

 
-2 

 
Št. učencev 

 

 
11 

 
14 

 
1 

 

3. ANALIZA PO NALOGAH 

Slabše so učenci reševali naslednje naloge: 

 Množenje naravnih števil 

Število točk učencev naše šole je bilo 9 odstotnih točk pod republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 5. in 6. razreda in je uvrščena v 2. taksonomsko stopnjo. 

 Vstavljanje znaka »ni element« 

Število točk učencev naše šole je bilo 9 odstotnih točk pod republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 1. taksonomsko stopnjo. 
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 Iskanje napak pri množenju naravnih števil – naloga izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom 

Število točk učencev naše šole je bilo 9 odstotnih točk pod republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 4., 5. in 6. razreda in je uvrščena v 4. taksonomsko stopnjo. 

 Merjenje velikosti kota 

Število točk učencev naše šole je bilo 12 odstotnih točk pod republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 5. in  6. razreda in je uvrščena v 2. taksonomsko stopnjo. 

Dobro  so učenci reševali naslednje naloge: 

 Reševanje osnovnih računskih operacij z decimalnimi števili 

Število točk učencev naše šole je bilo 6, 10 in 12 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 2. in 3. taksonomsko stopnjo. 

 Določanje elementov množice in vstavljanje znaka »je element« 

Število točk učencev naše šole je bilo 9 in 16 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 1. taksonomsko stopnjo. 

 Pobarvati polovico lika 

Število točk učencev naše šole je bilo 7 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 5. in 6. razreda in je uvrščena v 3. taksonomsko stopnjo. 

 Postavljanje po velikost, seštevanje in poimenovaje posameznih mest decimalnega števila 

Število točk učencev naše šole je bilo 9, 11 in 19  odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov  6. razreda in je uvrščena v 1., 2. in 3. taksonomsko stopnjo. 

 Iskanje napak pri množenju naravnih števil – naloga izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom 

Število točk učencev naše šole je bilo 8 in 10 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 4., 5. in 6. razreda in je uvrščena v 3. in 4. taksonomsko stopnjo. 

 Določanje deljivosti naravnih števil 

Število točk učencev naše šole je bilo 6, 16 in 18 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 1. in 2. taksonomsko stopnjo. 

 Določanje pravila o nadaljevanju vzorca in računanje števila elementov v vzorcu 

Število točk učencev naše šole je bilo 7 in 18 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 2. in 3. taksonomsko stopnjo. 

 Računanje ploščin sob – naloga iz vsakdanjega življenja 

Število točk učencev naše šole je bilo 10, 11 in 15 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 4. taksonomsko stopnjo. 

Zelo dobro  so učenci reševali naslednje naloge: 

 Določanje unije dveh množic 

Število točk učencev naše šole je bilo 21 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 2. taksonomsko stopnjo. 

 Določanje dela celote 

Število točk učencev naše šole je bilo 23 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 5. in 6. razreda in je uvrščena v 2. taksonomsko stopnjo. 

 Uporaba pravila za deljivost z 2 

Število točk učencev naše šole je bilo 21 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 1. taksonomsko stopnjo. 

 Merjenje kota 

Število točk učencev naše šole je bilo 26 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 5. in 6. razreda in je uvrščena v 2. taksonomsko stopnjo. 

 Prepoznati pravilo v vzorcu 

Število točk učencev naše šole je bilo 20 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 3. taksonomsko stopnjo. 

 Reševanje problema iz vsakdanjega življenja 
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Število točk učencev naše šole je bilo 21 odstotnih točk nad republiškim  povprečjem. 

Naloga zajema snov 6. razreda in je uvrščena v 4. taksonomsko stopnjo. 

 

Rezultati in strategije reševanja preostalih nalog niso bistveno odstopali od republiškega povprečja ( od 

– 5 do + 5 odstotnih točk ). 

 

4. PRIDOBIVANJE PISNIH IN USTNIH OCEN 

 

 Teste sestavljam tako, da upoštevam štiri taksonomske stopnje (poznavanje, razumevanje, uporaba, 

analiza). 

 Na enak način so pripravljena tudi vprašanja za ustno ocenjevanje. 

 Znanje preverjam tedensko, in sicer s kratkimi kontrolnimi testi, ki zajemajo sprotno snov.  

 Zadnji test zajema snov celotnega 6. razreda. Poleg tega vključuje nekaj tipičnih nalog, ki so se zelo 

pogosto pojavile v prejšnjih NPZ-jih.   

 

    5.  SMERNICE 

Večji poudarek bomo dali: 

 Pretvarjanju merskih enot 

 Računanju obsegov in ploščin likov s standardnimi in nestandardnimi enotami 

 Reševanju nalog, pri katerih je potrebno zbrati in urediti podatke ter predstaviti in interpretirati 

reševanje 

Še naprej bomo vztrajali pri utrjevanju deljenja naravnih in decimalnih števil. Še naprej bomo reševali naloge s 

problemi iz življenjskih situacij in poudarjali uporabo pravilne terminologije pri matematičnem izražanju ter 

zapisovanju ustreznih merskih enot v odgovorih ter zapisu časa.  
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Analiza dosežkov  pri zunanjem preverjanju znanja slovenščine ob koncu drugega 

obdobja za š. l. 2018/19 

Poročilo je pripravila Zorica Matović  
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Preizkus iz slovenščine na NPZ je bil iz dveh delov, v razmerju kot to določa učni načrt, in sicer 60 % nalog v preizkusu 

je preverjalo znanje iz jezika, 40 % pa znanje iz književnosti. 

Naloge iz 1. dela so ob besedilu v sedmih nalogah preverjale zmožnost sprejemanja neumetnostnega besedila 

(branje, razumevanje in vrednotenje), v dveh nalogah je bila preverjana poimenovalna zmožnost, v sedmih nalogah 

skladenjska zmožnost, dve nalogi sta preverjali metajezikovno zmožnost, dve nalogi sta preverjali zmožnost pisnega 

tvorjenja o/ob neumetnostnem besedilu ter dve nalogi pravopisno zmožnost. Ob tem naj pripomnim, da so učenci 

svojo pravopisno zmožnost dokazovali tudi znotraj naloge, ki je prvenstveno preverjala zmožnost sprejemanja 

neumetnostnega besedila (branje, razumevanje in vrednotenje). 

Sedem nalog iz 2. dela je preverjalo recepcijsko zmožnost ob umetnostnem besedilu, tj. Branje, razumevanje in 

vrednotenje umetnostnega besedila, štiri naloge so preverjale zmožnost sprejemanja umetnostnega besedila (branje, 

razumevanje in vrednotenje), dve sta preverjali zmožnost pisnega tvorjenja o/ob umetnostnem besedilu in ena je 

zahtevala literarnovedno znanje. 

Osnovni statistični podatki 

NPZ iz SLJ je na naši šoli pisalo 28 učencev. Povprečno št. odstotnih točk v NPZ iz SLJ na ravni države je za 6. razred 

49,43, povprečno število odstotnih točk učencev naše šole pa znaša 50,87. To pomeni, da so naši učenci  dosegli 1,44 

% točk boljši od svojih vrstnikov. 

V letošnjem šolskem letu je NPZ iz slovenščine pisalo 28 učencev, od tega 13 učencev iz 6. a in 15 učencev iz 6. b 

oddelka. Učenci 6. a so povprečno dosegli 0,03 % točke, učenci 6. b pa 2,7 % točk več od svojih vrstnikov. 

V spodnji tabeli je prikazano število učencev po doseženih procentih. 

Doseženi 

procenti 

0-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 

Število 

učencev 

4 2 9 3 6 3 1 / 

 

Prvi del je preverjal razumevanje prebranega neumetnostnega besedila ter poznavanje slovničnih prvin. V tem delu 

je letošnji preizkus preverjal znanje šestošolcev v 22 postavkah. Naši učenci so bolje od vrstnikov rešili 15 postavk, v 

eni so dosegli popolnoma enak rezultat, v šetih pa jim je šlo nekoliko slabše, a so ta odstopanja minimalna (od 4 % 

točke do 22 %). Pregled nalog, kjer so bili manj uspešni, je pokazal težave s pravopisom. Do največjega odstopanja 

je prišlo v nalogi, kjer so učenci v povedi morali najti in odpraviti pravopisno napako. Veliko učencev je prezrlo, da 

bi “ne bo” moralo biti zapisano v dveh besedah ter da se beseda “evropski” piše z malo začetnico. 

Težka jim je bila tudi naloga, ki je zahtevala prepoznavanje besed  iz iste besedne družine. 

V tvorbni nalogi, kjer so morali izkazati razumevanje prebranega besedila ter argumentirati zahtevane prvine, so to 

opravili bolje od vrstnikov (za 19 % točke), so pa v isti nalogi prejeli 5 % točke manj za pravopisno zmožnost kot 

njihovi vrstniki. Drznem si reči, da je do tega prišlo zato, ker so imeli več napisanega od drugih slovenskih šestošolcev, 

pri čemer pa so naredili več jezikovnih in pravopisnih napak ter na ta račun izgubili kako točko več. 

 

V drugem delu je preizkus preverjal razumevanje odlomka iz umetnostnega besedila. Ta del je preverjal 12 postavk. 

Učenci so bili v dveh boljši od vrstnikov, in sicer za 9 % točke ter za 15 % točke, tri postavke so rešili popolnoma 

enako kot vrstniki, v vseh ostalih pa so odstopali navzdol, a za zelo malo. Ta odstopanja so znašala od 1 – 7 % točk. 

V nalogah, kjer so bili njihovi odgovori nižje ovrednoteni, je šlo samo za vsebinsko natančnost odgovorov. Nekateri 

učenci so na ta vprašanja odgovorili zelo splošno (ne napačno!), torej premalo natančno, da bi za svoj(e) odgovor(e) 

lahko prejeli kako točko več. Dokazali so torej, da se znajdejo v besedilu, da znajo poiskati pravi podatek, da znajo 

pravilno sklepati, le v upovedovanju so bili premalo natančni in prav na ta račun so nekateri izgubili dragocene točke. 

Če povzamem na kratko: učenci naše šole so bili od svojih vrstnikov uspešnejši v nalogah, ki so preverjale zmožnost 

branja, razumevanja in vrednotenja neumetnostnih besedil ter nekoliko manj uspešni v nalogah, ki so preverjale 

zmožnost branja, razumevanja in vrednotenja umetnostnih besedil. Pri dokazovanju poimenovalne in metajezikovnih 

zmožnosti so bili v različnih nalogah različno uspešni. 

Prikaz nalog po t. i. barvnih območjih 

 

 

 

Zeleno območje 

Naloge iz jezika so iz tega območja preverjale zmožnost sprejemanja neumetnostnega besedila, poimenovalno 

zmožnost in skladenjsko zmožnost učencev. V 1. delu je bilo 8 taki nalog. 
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Jezikovni del 

Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

6 0,84 0,81 -0,03 

 

Iz tega območja sta bili dve nalogi iz književnosti. Preverjali sta recepcijsko zmožnost učencev ob branju umetnostnega 

besedila. 

Književni del 

Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

2 0,825 0,80 - 0,025 

 

Rumeno območje 

6 nalog s področja preverjanja jezika sodi v rumeno območje. Te naloge preverjajo zmožnost sprejemanja 

neumetnostnega besedila, metajezikovno zmožnost, skladenjsko zmožnost in zmožnost pisanja o/ob neumetnostnem 

besedilu.  

Jezikovni del 

Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

6 0,89 0,94 0,05 

 

V književnem delu je bila le ena naloga iz rumenega območja. Ta je preverjala recepcijsko zmožnost ob umetnostnem 

besedilu. 

Književni del 

Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

1 0,64 0,64 0,00 

 

Rdeče območje 

V delu preizkusa, ki preverja jezikovne vsebine, so bile tri naloge iz rdečega območja. Te so preverjale zmožnost 

sprejemanja neumetnostnega besedila in skladenjsko zmožnost. 

Jezikovni del 

Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

3 0,55 0,61 0,06 

 

V drugem delu preikusa, ki preverja znanje iz književnosti, sta bili dve nalogi iz rdečega območja. Ena je preverjala 

zmožnost pisnega tvorjenja o/ob umetnostnem besedilu, druga pa recepcijsko zmožnost umetnostnega besedila. 

Književni del 

Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

2 1,15 1,22 0,07 

 

Modro območje 

V jezikovnem delu preizkusa so bile tri naloge iz modrega območja. Te so preverjale zmožnost sprejemanja 

neumetnostnega besedila, pravopisno zmožnost in zmožnost pisnega tvorjenja o/ob neumetnostnem besedilu. 

Jezikovni del 

Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

3 0,63 0,57 - 0,06  

 

Drugi del preizkusa je vseboval dve nalogi iz modrega območja, obe sta preverjali zmožnost pisnega tvorjenja o/ob 

umetnostnem besedilu. 
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Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

2 0,82 0,81 - 0,01  

 

Območje nad modrim 

V jezikovnem delu preizkusa so bile 4 naloge iz območja nad modrim, preverjale pa so zmožnost sprejemanja 

neumetnostnega besedila, poimenovalno zmožnost ter skladenjsko zmožnost. 

 

Jezikovni del 

Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

4 0,26 0,30 0,04  

 

V književnem delu preizkusa je bilo 5 takih nalog. Vrednotile so recepcojsko zmožnost o/ob prebranem umetnostnem 

besedilu, zmožnost pisnega tvorjenja o/ob umetnostnem besedilu ter literarnovedno znanje. 

Književni del 

Število nalog Povprečje točk vseh 

učencev  

Povprečje točk naših 

učencev 

Razlika 

5 0,21 0,206 0,004  

 

Smernice za naprej 

Dejstvo, da je znanje naših učencev iz predmeta SLJ v državnem povprečju, je zadovoljivo, a delali bomo na tem, da 

povprečje še bolj presežemo. V nadaljnjem delu bom zagotovo namenila dodatni poudarek pravopisu, glede 

slovničnih vsebin pa bomo nadaljevali vsaj tako kot doslej, saj rezultati kažejo, da dosedaj predelane slovnične 

vsebine učenci dobro razumejo. 

V naslednjem letu bo treba pri pouku in domačem delu še pogosteje uporabljati strokovna poimenovanja, da bo tudi 

v NPZ poimenovalna zmožnost učencev boljša kot letos. Glede metajezikovnih zmožnosti pa bo treba narediti več na 

tem, da bi učenci pogosteje hodili k dopolnilnemu pouku, saj smo med poukom metajezikovne prvine toliko utrjevali, 

da več ne bi mogli, saj bi s tem okrnili delo na drugih področjih. 

S šestošolci bo treba več delati na njihovih recepcijskih bralnih zmožnostih, govoriti in pisati o prebranih literarnih delih 

(umetnostnih besedilih) in odlomkih iz literarnih del, da tudi na tem področju pridobijo na samostojnosti, ko gre za 

analizo razumevanja prebranega umetnostnega besedila. 

 

               

 Analiza dosežkov  pri zunanjem preverjanju znanja angleščine ob koncu drugega obdobja 

za š. l. 2018/19 

Poročilo je pripravila Nataša Kozlovič Lakoseljac  

  

 

NPZ iz angleščine je letos pisalo 26 učencev. Državno povprečje je 51,36 % , naši učenci so dosegli 

54,25 %, kar je 2,89 % nad državnim povprečjem.  

 

Letos je velika razlika v dosežku med obema razredoma – 6.a je dosegel rezultat 49,90% , kar je 

1,46 pod državnim povprečjem, medtem ko je 6.b dosegel rezultat 57,60% , kar je 6,24% nad 

državnim povprečjem. 

 

NPZ iz angleščine preverja znanje štirih spretnosti: slušnega razumevanja (2 nalogi), bralnega 

razumevanja (2 nalogi), besedišča (2 nalogi) in pisnega sporočanja (1 naloga).  
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PRIMERJAVA DOSEŽKOV NAŠE ŠOLE PRI POSAMEZNIH NALOGAH Z DRŽAVNIM POVPREČJEM  

 

Zeleno območje (spodnja četrtina dosežkov) 

Rumeno območje (meja med polovicama dosežkov)  

Rdeče območje (zgornja četrtina dosežkov)  

Modro območje (zgornja desetina dosežkov)  

 

Naloga Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika med  

povprečjem točk  

na šoli in povprečjem 

 točk vseh 

A 1.1 0,49 0,58 0,09 

A 1.2 0,59 0,65   0,06 

A 1.3 0,58 0,54              - 0,04 

A 1.4 0,45 0,42              - 0,03 

A 1.5 0,46 0,58 0,12 

A 1.6 0,50 0,50 0,00 

A 2.1 0,37 0,31 - 0,06 

A 2.2 0,70 0,85  0,15 

A 2.3 0,60 0,73                 0,13 

A 2.4 0,50 0,58                 0,08 

A 2.5 0,41 0,42 0,01 

A 2.6  0,40 0,46              - 0,10 

B 1.1 0,56 0,58 0,02 

B 1.2 0,52 0,42              - 0,10 

B 1.3 0,70 0,69              - 0,01 

B 1.4 0,60 0,54              - 0,06 

B 1.5 0,72 0,73                0,01 

B 1.6 0,70 0,58              - 0,12 

B 2.1 0,50 0,50 0,00 

B 2.2 0,51 0,58 0,07 

B 2.3 0,34 0,42 0,08 

B 2.4 0,58 0,65                0,07 

B 2.5 0,47 0,58 0,11 

B 2.6 0,39 0,50                0,11 

C 1.1 0,51 0,46              - 0,05 

C 1.2 0,84 0,88 0,04 

C 1.3 0,78 0,77              - 0,01 

C 1.4 0,52 0,50              - 0,02 

C 1.5 0,60 0,69 0,09 

C 2A.1 0,92 0,92 0,00 

C 2A.2 0,91 0,81              - 0,10 

C 2A.3 0,66 0,73 0,07 

C 2A.4 0,52 0,46              - 0,06 

C 2B.1 0,48 0,58 0,10 

C 2B.2 0,28 0,23              - 0,05 

C 2B.3 0,46 0,42              - 0,04 

C 2B.4 0,36 0,35              - 0,01 

C 2B.5 0,46 0,54                0,08 

D 2. Besedišče 1,13 1,19                0,02 

D 3. Slovnica 0,99 1,23                0,08 

D 1. Vsebina 1,58 1,88 0,08 
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Slušno razumevanje 

 

Naloga A1 je bila naloga dopolnjevanja z naborom, tema poslušanega besedila pa je bila 'družina, 

dom, prijatelji' . Preverjala je tri standarde, in sicer razumevanje podatkov in podrobnosti v besedilu, 

ugotavljanje razpoloženja govorcev ter razumevanje glavnih pouda rkov besedila. Vse postavke pri 

tej nalogi so spadale v rdeče območje.  

Naloga A2 pa je bila naloga izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom, tema je bila 'intervju, 

pogovor'. Tudi pri tej nalogi so morali učenci pozorno poslušati in razumeti podrobnosti v  besedilu.  

Obe nalogi slušnega razumevanja sta skupaj vsebovali 12 postavk. Učenci naše šole so osem postavk 

rešili v oz nad državnim povprečjem, štiri pa pod državnim povprečjem.  

 

 

Najbolje so rešili naslednje postavke: 

 

A1.1 – pri tej postavki so morali  učenci pozorno poslušati daljši del besedila in razumeti  

             besedno zvezo 'likes best' ter jo povezati z predhodno omenjeno besedno zvezo 'cow  

             clock'.  

 A1.5 – tudi pri tej postavki so morali učenci zelo pozorno poslušati in razumeti zahtevnejše 

              besedne zveze ter jih povezati z glagolom 'climb' in samostalnikom 'hill' .  

 A2.2 – učenci so morali iz poslušanega besedila razbrati podrobnost (vrsto zelenjave) in v  

             odgovoru poiskati nadpomenko 'vegetables' . 

A2.3 – učenci so morali pozorno poslušati daljši del vnosnega besedila ter razumeti in  

             povezati besedi 'communicates' in 'talk'.  

 

 

Težave pa so naši učenci imeli pri postavkah:  

 

A1.3 – učenci so morali med pozornim poslušanjem razumeti besedni zvezi 'sweep the floor'  

             in 'clean the windows' ter ju povezati z iskano nadpomenko 'cleaning'.  

A1.4 – učenci so morali pozorno poslušati daljši del besedila in izluščiti zahtevano  

             podrobnost. 

A2.1, A2.6 – obe postavki spadata v modro območje in sta bili zahtevni. V obeh so morali  

                       učenci razumeti daljši del vnosnega besedila in razumeti besedno zvezo ter  

                       izluščiti zahtevan podatek (čas).  

 

Glede na rezultate lahko sklepamo, da učenci poslušana besedila razumejo, predvsem glavne misli. 

Tudi postavke, ki zahtevajo poslušanje daljših delov besedila jim ne delajo večjih težav, če le ne 

vsebujejo zelo zahtevnih besed in besednih zvez.  

Največ težav pa imajo pri reševanju postavk, ki zahteva jo razumevanje daljših delov besedila, ki 

vsebujejo zahtevnejše besedne zveze ter njihovo povezovanje s sopomenkami in nadpomenkami v 

postavkah. Dodatno jim lahko nalogo oteži hkratno poslušanje in branje postavk v nalogi. Tak tip 

nalog zahteva pozorno pos lušanje in razumevanje besedila ter natančno branje in razumevanje 

postavk v nalogi, kar je za šestošolce zelo zahteven zalogaj. Tudi naloge dopolnjevanja z besedami 

iz nabora so zanje zahtevne, saj morajo razumeti besedilo in pomen besed iz nabora, med ka terimi 

so seveda distraktorji, ki še otežujejo reševanje.  

Bralno razumevanje 

 

Naloga B.1 je bila naloga kratkih, zaprtih odgovorov na vprašanja, tema pa je bila narava. Naloga 

B.2 pa je bila naloga povezovanja, urejanja in razvrščanja, tema pa je bila pros ti čas. Nalogo B.2 

so rešili v celoti nad povprečjem. Obe nalogi sta preverjali naslednje standarde iz učnega načrta: 

razumevanje podatkov in podrobnosti v besedilu, razumevanje nekaterih osnovnih notranjih razmerij 

v besedilu (med osebami in dogodki) ter razumevanje pomena besed in besednih zvez iz sobesedila.  
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Tudi pri bralnem razumevanju sta obe nalogi skupaj obsegali dvanajst postavk. Osem postavk so naši 

učenci rešili v oz nad državnim povprečjem, štiri pa pod državnim povprečjem. Vse postavke, ki so jih 

rešili pod državnim povprečjem so iz naloge B.1 , kar nekoliko preseneča, saj je nalog tega tipa v 

učnih gradivih veliko, pa tudi sestava naloga naj bi jim olajšala razumevanje in reševanje. Besedilo 

je bilo razdeljeno na krajše dele, ki so jim sledila vprašanja.  

 

Najbolje so se odrezali pri naslednjih postavkah:  

 

B1.1 – ta postavka je spadala v rdeče območje in je od učencev zahtevala razumevanje  

            podatkov in podrobnosti v besedilu ter poznavanje pomena besed in besednih zvez  

            (' look for' in 'find'). 

B1.5 – pri tej postavki so morali razumeti vprašanje o pijači in ga povezati z besedo 'tea'.  

B2.5, B2.6 – obe postavki sta spadali v rdeče območje. Pri teh postavkah so učenci morali  

                       razumeti povezavo med preteklostjo in sedanjostjo ter podrobnosti in notranja  

                       razmerja v vnosnem besedilu. 

 

Več težav pa so imeli učenci pri naslednjih postavkah:  

 

B1.2 – pri tej postavki so morali dobro razumeti daljši del besedila in v njem ra zumeti  

            podatke in podrobnosti ter besede in besedne zveze. Iz sobesedila so morali izluščiti  

            število. V tem odstavku se pojavijo tri različna števila, zato je k slabšemu reševanju te  

            postavke prispevala nepozornost pr i branju. 

B1.6 – ta postavka je zahtevala razumevanje vprašalnice 'why', ki uvaja vzročno -posledično  

            razmerje. 

 

Rezultati nalog bralnega razumevanja kažejo, da naši učenci dobro razumejo povzetke in jih znajo 

povezati z vprašanji o besedilu. Dobro razumejo tudi nekatere besedne zveze. Težave pa jim še vedno 

povzroča pozorno branje ter razumevanje nekaterih notranjih razmerij v besedilu.  

 

 

Besedišče 

 

Poznavanje besedišča sta preverjali nalogi C1 in C2 . Obravnavali sta teme 'dom, družina, hišni 

ljubljenčki, prosti čas'. Naloga C1 je bila naloga dopolnjevanja besedila z besedami iz nabora 

(manjkajoče besede so dane). Naloga C2 pa je bila razdeljena na dve nalogi. V C2.A so morali učenci 

povezati besede iz nabora s slikami, v C2.B pa so morali prebrati besedilo in ga dopolniti z 

manjkajočimi besedami brez nabora. Naloga C2.A je preverjala razumevanje pomena besed, naloga 

C2.B pa razumevanje pomena besed in besednih zvez iz sobesedila, uporabo besedišča z ustreznih 

tematskih področij ter ustrezen in pravopisno pravilen zapis znanih besed.  

Nalogi sta vsebovali 14 postavk, od tega so jih naši učenci šest rešili v oz nad povprečjem, osem pa 

pod povprečjem. Poudariti je potrebno, da odstopanja (tudi navzdol) niso bila velika.  

 

Najuspešnejši so bili pri reševanju naslednjih postavk: 

 

C1.5 – pri tej postavki je šlo za razumevanje besede 'garden' in njeno povezavo z zunanjim  

            prostorom. 

C2A.3 – pri tej postavki so morali razumeti besedo 'bowl', kar jim ni povzročalo težav, saj so  

               jo spoznali v povezavi z besediščem o hrani v nižjih razredih.  

C2B.1 – uspešno so iz sobesedila prepoznali in razumeli besedo 'swim' ter jo pravilno  

               pravopisno zapisali. 

C2B.5 – pri razumevanju besede 'mask' jim je bila v pomoč slika. 
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Najslabše pa so se odrezali pri naslednjih postavkah:  

 

C1.1 – tu so morali razumeti besede v naboru ter razliko med pridevnikoma 'icy' in 'warm'.  

C2A.2 – kljub temu, da ta postavka spada v zeleno območje (spodnja četrtina dosežkov), pa  

               so jo naši učenci reševali pod povprečjem. Zahtevala je prepoznavanje besede  

               'grapes', ki jo učenci spoznajo v nižjih razredih. Morda je slabšemu reševanju  

               botrovalo neprepoznavanje grozdja na sliki.  

C2B.2 – pri tej postavki so morali s pomočjo slike in sobesedila prepoznati besedo 'umbrella'.  

              Težave so imeli pri pravilnem zapisu.  

C2B.3 – s pomočjo slike in sobesedila so morali prepoznati besedo 'castle'. Težave so bile pri  

               zapisu (castle – castel). Zamenjava zloga –le in –el je v angleščini zelo pogosta  

               napaka naših učencev.  

 

Kot že nekaj let tudi letos rezultati kažejo na težave pri prepoznavanju nekaterih tudi lažjih in že 

znanih besed ter predvsem pri pravilnem zapisu. Tak rezultat preseneča, saj je v nižjih razredih zelo 

velik poudarek na usvajanju, utrjevanju in pestrosti besedišča.  

Pri nalogi C1  so bili učenci pri kar treh postavkah od petih pod povprečjem. Ker je bila to naloga 

dopolnjevanja besedila z besedami iz nabora predpostavljam, da besedila niso dobro razumeli oz 

ga niso pozorno prebrali. Možno pa je tudi, da niso razumeli vseh besed v naboru.  

Naloga C2.A je ena izmed lažjih tipov nalog za preverjanje besedišča, kajti učenci morajo prepoznati 

besede in jih povezati s sliko brez sobesedila (torej samo slika in besede). Rezultati kažejo, da učenci 

niso prepoznali besed kot sta 'grapes' in 'towel'.  

Tudi pri nalogi C2.B se učenci niso najbolje odrezali. Pri kar treh postavkah od petih so bili pod 

povprečjem. Ta naloga (dopolnjevanje v sobesedilu brez nabora) je ena težjih nalog za preverjanje 

besedišča, kajti poleg razumevanja besedila in priklica ustrezne besede, morajo besedišče tudi 

pravopisno pravilno zapisati. Kljub temu, da že od 4. razreda urimo st rategijo reševanja takih nalog 

opažam, da so učenci še vedno površni pri branju in zapisu.  

 

 

Pisno sporočanje 

 

Naloga pisnega sporočanje preverja sposobnost  tvorbe vodenega sestavka (po iztočnicah) in v celoti 

spada v modro območje.  Besedilo se vrednoti po treh kriterijih: vsebina, besedišče /  

pravopis  in slovnica. Tema je bila vezana na opis praznika, navad in običajev (opis praznovanja 

novega leta). Učenci naše šole so bili pri vseh treh kriterijih nad državnim povprečjem. Pokazali so, 

da znajo napisati vodeno besedilo na konkretno tematiko, ki vsebuje eno - in večstavčne povedi, 

uporabljati veliko začetnico in končna ločila, uporabljati preproste slovnične strukture, preprosta in 

pogosta vezniška sredstva in druga enostavna sredstva medpovednega povezov anja, uporabljati 

besedišče z ustreznih tematskih področij ter ustrezno zapisati znane besede. Na državni ravni so 

učenci dosegli najnižji rezultat pri kriteriju vsebine. Eden od razlogov je najbrž ta, da se ta tema, 

čeprav vzeta iz učnega načrta, ne ravno  pogosto omenja pri pouku angleškega jezika do 6. razreda. 

Naloga pisnega sporočanja je zadnja naloga v preizkusu in nekaterim učencem zmanjka časa za 

uspešno dokončanje naloge. Tudi to je lahko eden od razlogov. Pri pouku angleščine veliko pozornosti 

namenjamo pisnemu sporočanju, predvsem zaradi nekoliko slabših dosežkov v preteklih letih. 

Sistematično delo na tej spretnosti se je obrestovalo.  

 

 

Smernice za delo v bodoče 

 

 

Kljub temu, da je letošnji rezultat šestošolcev nad povprečjem lahko iz analize povzamemo, da bo 

potrebno še veliko narediti na področju natančnega in pozornega branja in poslušanja ter predvsem 

besedišča in pravopisa.  
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V prihodnjem šolskem letu bomo še naprej posvečali pozornost razvijanju različnih veščin slušnega 

razumevanja (sklepanje o podrobnostih iz sobesedila ter prepoznavanju glavne misli). S poslušanjem 

daljših avtentičnih besedil in reševanjem različnih tipov nalog slušnega razumevanja bomo urili 

koncentracijo za poslušanje. 

 

Veliko pozornosti bomo še naprej posvečali branju dal jših avtentičnih in starostni stopnji prilagojenih 

besedil, ki omogočajo sklepanje in povzemanje vsebine ter iskanju podrobnosti v besedilu.  

 

Na področju besedišča bomo posebno pozornost posvečali prehajanju iz besedne na besedilno raven. 

Skušali bomo doseči, da bodo učenci prepoznali pomen posameznih besed izven besedila (nabor) in 

jih pravilno uporabili v sobesedilu. Posebno pozornost bomo še naprej namenjali stalnim besednim 

zvezam in njihovi uporabi v sobesedilu. Letošnji rezultati kažejo tudi, da bo p otrebno posebno 

pozornost posvečati urjenju pravopisa, ki je letošnji generaciji šestošolcev povzročal velike težave.  

 

Čeprav so bili naši učenci pri vseh treh kriterijih pisnega sporočanja nad državnim povprečjem, bomo 

tudi v prihodnjem šolskem letu prece j poudarka dajali na razvijanje pisnega sporočanja. Ustrezno 

razvijanje iztočnic (vsebina), pa tudi pestrost besedišča, pravilen zapis in poznavanje obravnavanih 

jezikovnih struktur je ključnega pomena, da bodo naši učenci kompetentni tudi v tej spretnosti . Posebno 

pozornost bomo tudi tu posvečali besedišču in pravopisu. Učence bomo skušali spodbuditi k iskanju 

sopomenk, uporabi znanih besednih zvez, raznovrstnosti besedišča in seveda k pravilnemu zapisu. Naj 

pa poudarim še, da je razvijanje pisnega sporočanja najtežja spretnost v učenju tujega jezika in 

šestošolci so šele na začetku tega procesa. Zato je pomembno, da jo tudi v prihodnjih letih aktivno 

razvijajo. 

 

                                                                                                                                                                                               

Analiza dosežkov  pri zunanjem preverjanju znanja matematike ob koncu tretjega obdobja 

za š. l. 2018/19  

Poročilo je pripravil Martin Bobič  

 

Splošni podatki 

NPZ je pisalo 18 učencev. Dva učenca nista pisala. 

Državno povprečje je 51%, na naši šoli pa 45,6%. 

Ista generacija je v 6. razredu dosegla povprečje 58,2% ob državnem povprečju 53,8%. 

Vsa snov je bila obdelana. 
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Primerjava dosežkov po nalogah  

Sedem nalog so naši učenci reševali s podpovprečnim uspehom, dve nalogi pa z nadpovprečnim uspehom. 

1. naloga: Preverja obvladovanje računskih operacij množenja, deljenja, seštevanja, potenciranja in korenjenja. 

Skupno smo 6% pod povprečjem. Najslabše je šlo odštevanje ulomkov (-20%), najbolje pa deljenje decimalnih števil 

(+21%). 

2. naloga: Preverja poznavanje in uporabo pravil za deljivost z 2, 3, 5, 9, 10 ter z 2 in 3 hkrati. Skupno smo 4% 

pod povprečjem. Najslabše je šlo pravilo za deljivost z 9 (-8%), najbolje pa pravilo za deljivost z 2. (+8%) 

3. naloga: Preverja branje podatkov iz tabele in določanje povprečja, mediane in modusa teh podatkov. Skupno 

smo 8% pod povprečjem. Najslabše je šlo določanje modusa (-22%), najbolje pa iskanje največje vsote po vrsticah. 

(+6%) 

4. naloga: Preverja poenostavljanje izrazov s spremenljivkami, reševanje enačbe z ulomki in izvedbo preiskusa. 

Skupno smo 7% pod povprečjem. Najslabše je šla uporaba formule za kvadrat dvočlenika (-26%), najbolje pa 

uporaba formule za produkt vsote in razlike dveh členov. (+11%) 

5. naloga: Preverja načrtovanje trikotnika, meritev kota in uporabo Pitagorovega izreka. Skupno smo 12% pod 

povprečjem. Najslabše je šla uporaba P.i. v enakokrakem trikotniku, ker učenci niso razumeli, kaj morajo storiti (- 

23%), najbolje pa načrtovanje trikotnika (+1%). 

6. naloga: Preverja poznavanje pojmov nasprotna vrednost, obratna vrednost, absolutna vrednost, vrednost, stopnja 

in osnova potence ter kvadratni koren, Skupno smo 11% pod povprečjem. Najslabše je šlo iskanje nasprotne 

vrednosti (-29%), najbolje pa iskanje korena. (+12%) 

7. naloga: Preverja zmožnost dopolnjevanja zaporedij in zapisa pravila, ki določa zaporedje. Skupno smo 4% nad 

povprečjem. Najslabše je šlo dopolnjevanje zaporedja z decimalnimi števili (-3%), najbolje pa dopolnjevanje 

zaporedja z naravnimi števili. (+8%) 

8. naloga: Preverja uporabo enačbe z ulomki v nalogi z besedilom in poznavanje pomena odstotkov. Skupno smo 

izenačeni z državnim povprečjem. Najslabše je šlo poznavanje pomena odstotkov (-6%), najbolje pa uporaba 

enačbe z ulomki. (+7%) 

9. naloga: Preverja uporabo formul za površino prizme v nalogi z besedilom, reševanje zahtevnejše naloge z 

besedilom in uporabo odstotkov v nalogi z besedilom. Skupno smo 4% pod povprečjem. Najslabše je šla uporaba 

odstotkov (-16%), najbolje pa strategija reševanja za izračun površine prizme. (+1%) 

 

Analize po nalogah, NPZ v 9. razredu OŠ 2019, matematika , šola: vsi učenci 

  Točke Št. učencev Točke (povp.) Indeks težavnosti 

Preizkus Naloga Postavka (možne) SLO Šola SLO Šola SLO Šola Razlika 

P1 1 Skupno 6,00 16744 18 3,52 3,17 0,59 0,53 -0,06 

P1 1 1.a 1,00 16744 18 0,50 0,56 0,50 0,56 0,06 

P1 1 1.b 1,00 16744 18 0,70 0,50 0,70 0,50 -0,20 

P1 1 1.c 1,00 16744 18 0,72 0,61 0,72 0,61 -0,11 

P1 1 1.d 1,00 16744 18 0,46 0,67 0,46 0,67 0,21 

P1 1 1.e 1,00 16744 18 0,35 0,17 0,35 0,17 -0,18 

P1 1 1.f 1,00 16744 18 0,79 0,67 0,79 0,67 -0,12 

P1 2 Skupno 6,00 16744 18 2,97 2,78 0,50 0,46 -0,04 

P1 2 2.a 1,00 16744 18 0,59 0,67 0,59 0,67 0,08 
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P1 2 2.b 1,00 16744 18 0,28 0,22 0,28 0,22 -0,06 

P1 2 2.c 1,00 16744 18 0,68 0,67 0,68 0,67 -0,01 

P1 2 2.d 1,00 16744 18 0,30 0,22 0,30 0,22 -0,08 

P1 2 2.e 1,00 16744 18 0,78 0,72 0,78 0,72 -0,06 

P1 2 2.f 1,00 16744 18 0,33 0,28 0,33 0,28 -0,05 

P1 3 Skupno 6,00 16744 18 4,14 3,67 0,69 0,61 -0,08 

P1 3 3.a 1,00 16744 18 0,97 1,00 0,97 1,00 0,03 

P1 3 3.b 1,00 16744 18 0,81 0,78 0,81 0,78 -0,03 

P1 3 3.c 1,00 16744 18 0,94 1,00 0,94 1,00 0,06 

P1 3 3.d 1,00 16744 18 0,52 0,39 0,52 0,39 -0,13 

P1 3 3.e 1,00 16744 18 0,46 0,28 0,46 0,28 -0,18 

P1 3 3.f 1,00 16744 18 0,44 0,22 0,44 0,22 -0,22 

P1 4 Skupno 6,00 16744 18 3,07 2,67 0,51 0,44 -0,07 

P1 4 4.a.1 1,00 16744 18 0,43 0,17 0,43 0,17 -0,26 

P1 4 4.a.2 1,00 16744 18 0,45 0,56 0,45 0,56 0,11 

P1 4 4.a.3 1,00 16744 18 0,57 0,50 0,57 0,50 -0,07 

P1 4 4.b.1 1,00 16744 18 0,70 0,72 0,70 0,72 0,02 

P1 4 4.b.2 1,00 16744 18 0,53 0,44 0,53 0,44 -0,09 

P1 4 4.b.3 1,00 16744 18 0,38 0,28 0,38 0,28 -0,10 

P1 5 Skupno 6,00 16744 18 2,98 2,28 0,50 0,38 -0,12 

P1 5 5.a.1 1,00 16744 18 0,88 0,89 0,88 0,89 0,01 

P1 5 5.a.2 1,00 16744 18 0,88 0,89 0,88 0,89 0,01 

P1 5 5.b 1,00 16744 18 0,28 0,11 0,28 0,11 -0,17 

P1 5 5.c 1,00 16744 18 0,15 0,06 0,15 0,06 -0,09 

P1 5 5.d.1 1,00 16744 18 0,40 0,17 0,40 0,17 -0,23 

P1 5 5.d.2 1,00 16744 18 0,40 0,17 0,40 0,17 -0,23 

P1 6 Skupno 5,00 16744 18 2,76 2,22 0,55 0,44 -0,11 

P1 6 6.a 1,00 16744 18 0,85 0,56 0,85 0,56 -0,29 

P1 6 6.b 1,00 16744 18 0,21 0,11 0,21 0,11 -0,10 

P1 6 6.c 1,00 16744 18 0,66 0,61 0,66 0,61 -0,05 

P1 6 6.d 1,00 16744 18 0,55 0,33 0,55 0,33 -0,22 

P1 6 6.e 1,00 16744 18 0,49 0,61 0,49 0,61 0,12 

P1 7 Skupno 4,00 16744 18 2,69 2,83 0,67 0,71 0,04 

P1 7 7.a.1 1,00 16744 18 0,92 1,00 0,92 1,00 0,08 

P1 7 7.a.2 1,00 16744 18 0,70 0,67 0,70 0,67 -0,03 

P1 7 7.b.1 1,00 16744 18 0,72 0,78 0,72 0,78 0,06 

P1 7 7.b.2 1,00 16744 18 0,35 0,39 0,35 0,39 0,04 

P1 8 Skupno 5,00 16744 18 1,58 1,61 0,32 0,32 0,00 

P1 8 8.a.1 1,00 16744 18 0,21 0,28 0,21 0,28 0,07 

P1 8 8.a.2 1,00 16744 18 0,21 0,28 0,21 0,28 0,07 

P1 8 8.b.1 1,00 16744 18 0,34 0,28 0,34 0,28 -0,06 

P1 8 8.b.2 1,00 16744 18 0,33 0,33 0,33 0,33 0,00 

P1 8 8.c 1,00 16744 18 0,50 0,44 0,50 0,44 -0,06 

P1 9 Skupno 6,00 16744 18 1,82 1,56 0,30 0,26 -0,04 

P1 9 9.a.1 1,00 16744 18 0,21 0,22 0,21 0,22 0,01 

P1 9 9.a.2 1,00 16744 18 0,23 0,17 0,23 0,17 -0,06 
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P1 9 9.a.3 1,00 16744 18 0,18 0,17 0,18 0,17 -0,01 

P1 9 9.b 1,00 16744 18 0,36 0,33 0,36 0,33 -0,03 

P1 9 9.c.1 1,00 16744 18 0,49 0,33 0,49 0,33 -0,16 

P1 9 9.c.2 1,00 16744 18 0,34 0,33 0,34 0,33 -0,01 

 

Primerjava dosežkov posameznikov ter primerjava z zaključnimi ocenami 

 

Ker je pisalo 18 naših učencev, en učenec predstavlja približno 5,2 % vseh. Nihče od naših učencev ni dosegel manj 

od 10%. Enako velja za intervala od 50% do 65% ter od 85% do 95%. En učenec je dosegel 96% in s tem prišel 

med 1,4% najboljših posameznikov v državi. Skupno je pet posameznikov nad državnim povprečjem, 13 pa pod. 
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Zaključne ocene 

Tabela zaključnih ocen pri matematiki 

Ocena Število učencevTočke

1 3 3

2 3 6

3 7 21

4 3 12

5 4 20

Skupaj točk 62

Povprečna ocena 3,1  

V razredu je bilo 7 učencev ocenjenih nadpovprečno, 7 povprečno in 6 podpovprečno. Trije od teh so imeli popravni 

izpit. 

Smernice za delo v prihodnje 

Glede učne snovi ne načrtujem posebnih poudarkov pri nobeni od tem, ker sicer zmanjka časa za obdelavo celega 

učnega načrta. Pri pisnem ocenjevanju nameravam še naprej paziti, da učenci za boljše ocene izpeljejo naloge 

pravilno do konca. Za delne rešitve bom dal le do 50% možnih točk. Ta pristop se je delno že obnesel v tem šolskem 

letu. Spodbujal bom obiskovanje dopolnilnega in dodatnega pouka ter reševanje težjih nalog doma in med urami. 

Pri delu s priseljenci, ki so prišli s slabim predznanjem, se bom zavzel za več individualne pomoči, da v doglednem 

času nadoknadijo zaostanek. 

 

Analiza dosežkov  pri zunanjem preverjanju znanja fizike ob koncu tretjega obdobja za š. 

l. 2018/19  

Poročilo je pripravila Martin Bobič  

Splošni podatki 

NPZ je pisalo 19 učencev. En učenec ni pisal. 

Državno povprečje je 63,8%, na naši šoli pa 53,7%. 

Snov ni bila v celoti obdelana. Neobdelana snov je zajeta v nalogah 19 in 20. 
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Primerjava dosežkov po nalogah  

Sedemnajst nalog so naši učenci reševali s podpovprečnim uspehom, tri naloge pa z nadpovprečnim uspehom. 

1. naloga: Preverja poznavanje simbola za zbiralno lečo. dDržavno povprečje je 10% na naši šoli pa 0%. 

2. naloga: Preverja poznavanje sil, ki delujejo na plavajoč kvader. Državno povprečje je 61% na naši šoli pa 47%. 

3. naloga: Merjenje prostornine s potapljanjem v merilni valj. Državno povprečje je 69% na naši šoli pa 63%. 

4. naloga: Preverja poznavanje odvisnosti med tlakom in velikostjo ploskve. Oteževalna okoliščina je omemba 

zračnega tlaka. V veliki meri gre tudi za razumevanje jezika. Državno povprečje je 47% na naši šoli pa 21%. 

5. naloga: Izračun moči. Državno povprečje je 59% na naši šoli pa 42%. 

6. naloga: Povezava med notranjo energijo in temperaturo telesa. Državno povprečje je 83% na naši šoli pa 74%. 

7. naloga: Poznavanje imen osnovnih orodij. Državno povprečje je 61% na naši šoli pa 21%. 

8. naloga: Izračun hitrosti. Državno povprečje je 80% na naši šoli pa 84%. 

9. naloga: Branje grafa poti in poznavanje povezave s hitrostjo. Državno povprečje je 86% na naši šoli pa 84%. 

10. naloga: Razumevanje pojma svetlobno leto. Državno povprečje je 76% na naši šoli pa 74%. 

11. naloga: Razumevanje pojma galaksija. Državno povprečje je 77% na naši šoli pa 68%. 

12. naloga: Poznavanje pojmov zvočilo in svetilo. Državno povprečje je 83% na naši šoli pa 74%. 

13. naloga: Poznavanje odbojnega zakona in poteka vzporednih žarkov. Državno povprečje je 47% na naši šoli pa 

37%. 

14. naloga: Merjenje sil z dinamometrom, zakon o vzajemnosti sil. Državno povprečje je 60% na naši šoli pa 55%. 

15. naloga: Branje histograma, povezava med gostoto in plavanjem teles na vodi. Državno povprečje je 80% na 

naši šoli pa 82%. 

16. naloga: Branje tabele in risanje grafa na podlagi tabele. Državno povprečje je 83% na naši šoli pa 75%. 

17. naloga: Pretvorbe med kinetično in potencialno energijo. Državno povprečje je 62% na naši šoli pa 68%. 

18. naloga: Merjenje temperature in izračun razlike temperatur. Državno povprečje je 74% na naši šoli pa 63%. 

19. naloga: Zaporedna vezava upornikov in Ohmov zakon. Državno povprečje je 33% na naši šoli pa 5%. 

20. naloga: Vzporedna vezava žarnic in tok skozi njih. Državno povprečje je 50% na naši šoli pa 28%. 
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Analize po nalogah, NPZ v 9. razredu OŠ 2019, fizika , šola: vsi učenci 

  Točke Št. učencev Točke (povp.) Indeks težavnosti 

Preizkus Naloga Postavka (možne) SLO Šola SLO Šola SLO Šola Razlika 

P1 01 01 1,00 4109 19 0,10 0,00 0,10 0,00 -0,10 

P1 02 02 1,00 4109 19 0,61 0,47 0,61 0,47 -0,14 

P1 03 03 1,00 4109 19 0,69 0,63 0,69 0,63 -0,06 

P1 04 04 1,00 4109 19 0,47 0,21 0,47 0,21 -0,26 

P1 05 05 1,00 4109 19 0,59 0,42 0,59 0,42 -0,17 

P1 06 06 1,00 4109 19 0,83 0,74 0,83 0,74 -0,09 

P1 07 07 1,00 4109 19 0,61 0,21 0,61 0,21 -0,40 

P1 08 08 1,00 4109 19 0,80 0,84 0,80 0,84 0,04 

P1 09 09 1,00 4109 19 0,86 0,84 0,86 0,84 -0,02 

P1 10 10 1,00 4109 19 0,76 0,74 0,76 0,74 -0,02 

P1 11 11 1,00 4109 19 0,77 0,68 0,77 0,68 -0,09 

P1 12 Skupno 2,00 4109 19 1,65 1,47 0,83 0,74 -0,09 

P1 12 12.a 1,00 4109 19 0,83 0,74 0,83 0,74 -0,09 

P1 12 12.b 1,00 4109 19 0,82 0,74 0,82 0,74 -0,08 

P1 13 Skupno 2,00 4109 19 0,95 0,74 0,47 0,37 -0,10 

P1 13 13.a 1,00 4109 19 0,61 0,53 0,61 0,53 -0,08 

P1 13 13.b 1,00 4109 19 0,34 0,21 0,34 0,21 -0,13 

P1 14 Skupno 4,00 4109 19 2,38 2,21 0,60 0,55 -0,05 

P1 14 14.a 1,00 4109 19 0,21 0,32 0,21 0,32 0,11 

P1 14 14.b 1,00 4109 19 0,82 0,68 0,82 0,68 -0,14 

P1 14 14.c 1,00 4109 19 0,68 0,47 0,68 0,47 -0,21 

P1 14 14.d 1,00 4109 19 0,67 0,74 0,67 0,74 0,07 

P1 15 Skupno 3,00 4109 19 2,40 2,47 0,80 0,82 0,02 

P1 15 15.a 1,00 4109 19 0,85 0,84 0,85 0,84 -0,01 

P1 15 15.b 1,00 4109 19 0,96 1,00 0,96 1,00 0,04 

P1 15 15.c 1,00 4109 19 0,59 0,63 0,59 0,63 0,04 

P1 16 Skupno 4,00 4109 19 3,31 3,00 0,83 0,75 -0,08 

P1 16 16.a 1,00 4109 19 0,97 1,00 0,97 1,00 0,03 

P1 16 16.b 1,00 4109 19 0,77 0,63 0,77 0,63 -0,14 

P1 16 16.c 1,00 4109 19 0,72 0,42 0,72 0,42 -0,30 
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P1 16 16.d 1,00 4109 19 0,85 0,95 0,85 0,95 0,10 

P1 17 Skupno 2,00 4109 19 1,24 1,37 0,62 0,68 0,06 

P1 17 17.a 1,00 4109 19 0,49 0,63 0,49 0,63 0,14 

P1 17 17.b 1,00 4109 19 0,75 0,74 0,75 0,74 -0,01 

P1 18 Skupno 2,00 4109 19 1,48 1,26 0,74 0,63 -0,11 

P1 18 18.a 1,00 4109 19 0,62 0,53 0,62 0,53 -0,09 

P1 18 18.b 1,00 4109 19 0,85 0,74 0,85 0,74 -0,11 

P1 19 Skupno 3,00 4109 19 0,99 0,16 0,33 0,05 -0,28 

P1 19 19.a 1,00 4109 19 0,51 0,11 0,51 0,11 -0,40 

P1 19 19.b 1,00 4109 19 0,31 0,05 0,31 0,05 -0,26 

P1 19 19.c 1,00 4109 19 0,17 0,00 0,17 0,00 -0,17 

P1 20 Skupno 3,00 4109 19 1,49 0,84 0,50 0,28 -0,22 

P1 20 20.a 1,00 4109 19 0,54 0,26 0,54 0,26 -0,28 

P1 20 20.b 1,00 4109 19 0,86 0,42 0,86 0,42 -0,44 

P1 20 20.c 1,00 4109 19 0,10 0,16 0,10 0,16 0,06 

Primerjava dosežkov posameznikov ter primerjava z zaključnimi ocenami 

 

Ker je pisalo 19 naših učencev, en učenec predstavlja približno 5,3 % vseh. Nihče od naših učencev ni dosegel manj 

od 15%. Enako velja za intervala od 45% do 55%, od 75% do 85% ter od 90% do 100%. En učenec je dosegel 

od 85% do 90%. Skupno je 6 posameznikov nad državnim povprečjem, 13 pa pod. 
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Zaključne ocene 

Tabela zaključnih ocen pri fiziki 

Ocena Število učencevTočke

1 2 2

2 9 18

3 4 12

4 3 12

5 2 10

Skupaj točk 54

Povprečna ocena 2,7  

V razredu je bilo 5 učencev ocenjenih nadpovprečno, 4 povprečno in 11 podpovprečno. Dva od teh sta imela 

popravni izpit. 

Smernice za delo v prihodnje 

Glede učne snovi bo verjetno prihodnje leto mogoče obdelati večino snovi, ker je razred bolj vodljiv. Pri pisnem 

ocenjevanju nameravam še naprej paziti, da učenci za boljše ocene izpeljejo naloge pravilno do konca. Za delne 

rešitve bom dal le do 50% možnih točk. Spodbujal bom obiskovanje dopolnilnega in dodatnega pouka ter 

reševanje težjih nalog doma in med urami. Znatno število učencev bodočega 9. razreda se je že letos udeleževalo 

teh dejavnosti.   Pri delu s priseljenci, ki so prišli s slabim predznanjem, se bom zavzel za več individualne pomoči, 

da v doglednem času nadoknadijo zaostanek. Dobrodošla bo tudi medsebojna pomoč učencev, ki se je na pobudo 

razredničarke že letos lepo obnesla. 
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Analiza dosežkov  pri zunanjem preverjanju znan ja slovenščine ob koncu tretjega obdobja 

za š. l. 2018/19  

Poročilo je pripravila Zorica Matović 

Preizkus iz slovenščine na NPZ je bil iz dveh delov, v razmerju kot to določa učni načrt, in sicer 60 % nalog v 

preizkusu je preverjalo znanje iz jezika, 40 % pa znanje iz književnosti. 

Prvi del je preverjal znanje učencev s področja književnosti, drugi pa iz jezikovnih zmožnosti. V prvem delu je bilo 

vrednoteno znanje učencev v enajstih, v drugem pa v 22 postavkah. 

 

 

Državno povprečje 
                                                                                                                

Šolsko povprečje 
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Državno povprečje 
  

 

Osnovni statistični podatki 

Letos je NPZ iz SLJ na naši šoli pisalo 18 učencev. Povprečni dosežek iz tega predmeta je na državni ravni znašal 

48,5 odstotne točke, na šolski ravni pa 48,8 odstotne točke, kar pomeni, da smo v samem povprečju. Razlike je torej 

le za 0,3 odstotne točke. Spodnji graf prikazuje, za kako zelo izenačene so se izkazali učenci naše in drugih 

osnovnih šol po nalogah. 

 

                                                                               

 

Šolsko povprečje 
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V prvem delu preizkusa so slovenski šolarji dosegli 8,42 odstotnih točk, učenci naše šole pa 7,39 odstotnih točk. V 

drugem delu preizkusa je bilo obratno, naši učenci so bili z 19,45 odstotnimi točkami boljši od slovenskega 

povprečja, ki je znašalo 18,23 odstotne točke. 

 

Prikaz dosežkov po t. i. barvnih območjih 

Zeleno območje 

V prvem delu preizkusa ni bilo niti ene naloge iz tega območja. 

V drugem delu pa je bilo 6 takih nalog. V njih se je preverjalo zmožnost sprejemanja neumetnostnega besedila, 

skladenjsko, metajezikovno in poimenovalno zmožnost. 

Jezikovni del 

Število nalog Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika  

6 0,88 0,87 -0,01 

 

Rumeno območje 

V prvem delu je bila ena taka naloga. Preverjala je recepcijsko zmožnost učencev ob umetnostnem besedilu. 

Književni del 

Število nalog Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika  

1 0,71 0,56 -0,15 

 

V drugem delu sta bili dve taki nalogi. Preverjali sta zmožnost sprejemanja neumetnostnega besedila ter zmožnost 

pisnega tvorjenja o/ob neumetnostnem besedilu. 

Jezikovni del 

Število nalog Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika  

2 1,60 1,80 0,20 

 

Rdeče območje 

Ena naloga iz prvega dela je bila iz tega območja. Preverjala je zmožnost pisnega tvorjenja o/ob umetnostnem 

besedilu. 

Književni del 

Število nalog Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika  

1 2,24 2,44 0,20 

 

V drugem delu preizkusa je bilo 6 takih nalog in te so preverjale zmožnost sprejemanja neumetnostnega besedila, 

metajezikovno zmožnost, poimenovalno in skladenjsko zmožnost ter  zmožnost pisnega tvorjenja o/ob 

neumetnostnem besedilu.  

Jezikovni del 

Število nalog Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika  

6 0,82 0,93 0,11 
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Modro območje 

V obeh delih je bilo največ nalog prav iz tega območja. V prvem delu je bilo 5 nalog iz modrega območja, v 

drugem pa sedem. V delu, ki je preverjalo književno znanje so te naloge preverjale recepcijsko zmožnost ob 

umetnostnem besedilu in zmožnost pisnega tvorjenja o/ob umetnostnem besedilu. 

Književni del 

Število nalog Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika  

5 0,76 0,58 -0,18 

 

V drugem delu so te naloge preverjale poimenovalno zmožnost, zmožnost pisnega tvorjenja o/ob prebranem 

besedilu, skladenjsko, poimenovalno in metajezikovno zmožnost. 

Jezikovni del 

Število nalog Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika  

7 0,635 0,64 0,005 

 

Območje nad modrim 

V prvem delu preizkusa so bile 4 take naloge. Preverjale so recepcijsko zmožnost ob prebranem besedilu, zmožnost 

pisnega tvorjenja ob prebranem umetnostnem besedilu in literarnovedno znanje. 

Število nalog Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika  

4 0,42 0,36 -0,06 

 

V drugem delu je bila le ena naloga iz območja nad modrim. Preverjala je pravopisno zmožnost. Vendar se je 

treba zavedati, da je pravopisna zmožnost v tej nalogi vrednotena le, če je vsebina tvorbne naloge bila 

ovrednotena dovolj visoko. Zato nizko število prejetih točk v tej postavki ne pomeni nujno pomanjkanje pravopisnih 

zmožnosti učencev. 

Število nalog Povprečje točk vseh Povprečje točk na šoli Razlika  

1 0,30 0,50 0,20 

 

Kako zelo blizu so bili naši učenci slovenskemu povprečju nakazuje tudi spodnji graf, ki prikazuje uspešnost 

reševanja posamičnih nalog iz NPZ tako na ravni šole kot na ravni države.    
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Letošnji rezultati NPZ kažejo manjše odstopanje od državnega povprečja kot doslej, ob tem pa je dosežek naših 

učencev za spoznanje boljši od dosežkov njihovih vrstnikov. Učenci so dokazali, da znajo pisati po iztočnicah, 

prepoznavajo nekatere literarno-vedne pojme, da se znajo vprašati po stavčnih členih in odvisnikih, da poznajo 

strukturo slednjih ter da jih znajo prepoznati in tvoriti.  

Smernice za naprej 

Še naprej bo treba uriti pisno izražanje mnenja o literarnem delu, oznake literarnih junakov ipd. Več bo treba delati 

na samostojni interpretaciji literarnega besedila in na pravopisnih zmožnostih učencev. 

 

6. DIFERENCIACIJA 

V oddelkih od 1. do 9. razreda se je izvaja notranja diferenciacija. 

S ciljem čim večje uspešnosti in kompetentnega znanja ter v zvezi z diferenciacijo pouka oziroma 

prilagajanjem metod, strategij poučevanja in ravni zahtevnosti je učiteljski zbor:  

a) predstavil rezultate NPZ in analize dosedanjega dela Svetu šole, na  konferenci UZ in 

staršem, 

b) sprotno ovrednotil  rezultate znanja na aktivih. V zvezi s tem so učitelji več pozornosti 

namenili domačim nalogam in sprotnim preverjanjem znanja, 

c) dograjeval strategijo dela z učenci s posebnimi potrebami,  

d) pripravil smernice za delo z nadarjenimi učenci in pripravil nabor dejavnosti in jih realiziral,  

e) šolska svetovalna služba je sproti oblikovala predloge za individualno pomoč učencem med 

letom in ob zaključku leta – učna pomoč, medvrstniška pomoč,   

f) realiziral pripravo učencem na popravne izpite (ŠSS, učitelji, razredniki).   

 

7. DELO Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Šola izvaja vrsto aktivnost i z otroki s posebnimi potrebami. Dodatna usposabljanja in strokovna pomoč 

dajejo vidne rezultate pri uspešnem osvajanju znanja, doseganju standardov in uspešnem  

zaključevanju šolske obveznosti. Poročilo o tem priprav i vsako leto šolska svetovalna služba.  

Na ravni šole sistematično razporedimo šolske ure tudi za dopolnilni, dodatni pouk in za posebno delo 

z nadarjenimi. 

Poleg tega učitelji posvetijo veliko časa tudi pripravam na tekmovanja.  

 

NAŠI USPEHI V ŠOLSKEM LETU  2018/19 

 

LETOS SMO ŠE POSEBEJ PONOSNI NA NASLEDNJE UČENCE:  

 

Slovenščina – Cankarjevo priznanje 

bronasto  priznanje → Val Krajnc, Luka Lončar, Tijan Poznanović, Ana Pranjić, Dea Luna Dobravc, 

Maja Kljajić, Taja Požru, Maksim Sinkovič Korošec, Merisa Bruli ć, Vida Barbara Žgajnar, Teo Rušnjak  

  

Mehurčki, Cankarjevo priznanje → Tim Fakin, Jaka Gerželj, Marina Jenček, Dea Klavs, Lara Ostanek, 

Zoja Premrl, Maj Rebec, Zala Rostan, Tobija Bajec Hodžić, Sara Kozelj, Tristan Levac, Neža Mally, 

Nia Oblak, Tea Orel, Mia Šušteršič, Lyan Biderman Posavec, Lan Černac Škofič, Van Draščić, Neža 

Fuks, Tia Hodžić Rebol, Benjamin Jakupović, Neža Matos, Jakob Purić, Theon Zovko, Patrik Žerjal, Luna 

Golob, Sara Krasniqi, Taida Mašić, Alina Murtić, Marsel Ristić, Rok Rušnjak, Iv a Lazić, Julija Špacapan 

 

Matematika – Mednarodni matematični kenguru  

diamantni Kenguru → Teo Rušnjak 

zlato priznanje → Rok Kovačič 

srebrno priznanje  → Leon Goričanec 
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bronasto priznanje → Valentina Dilica Valentinčič, Lucas Ilić Dorić, Rene Kontić, Luka Lončar, Nina 

Goja, Leon Goričanec, Rok Kovačič, Martin Peter Škraba, Sara Črnigoj, Maksim Sinkovič Korošec, Lia 

Prodan, Merisa Brulić, Danaja Peteros, Martina Sokolič, Lea Nabergoj, Tadej Radman, Teo Rušnjak  

 

Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru → Miša Benčič, Amar Bequku, 

Kris Bregar, Matija Golob, Tei Jelačić, Tim Fakin, Jaka Gerželj, Marina Jenček, Dea Klavs, Zoja Premrl, 

Hanaj Vusić, Filip Aleksandar Baša, Tristan Levac, Tia Hodži ć Rebol, Iva Kljajić, Neža Matos, Patrik 

Žerjal, Marko Radman, Marsel Ristić, Rok Rušnjak, Martin Elia Kožar, Aleksandar Vidović, Aleksander 

Bajec, Teja Goričanec, Taja Strgar, Tanja Vidović, Aza Hodžić Rebol  

Geografija: 

zlato priznanje → Maksim Sinkovič Korošec 

srebrno priznanje → Maksim Sinkovič Korošec, Rok Kovačič, Merisa Brulić  

bronasto priznanje → Leon Goričanec, Rok Kovačič, Dea Luna Dobravc, Sara Črnigoj, Maksim 

Sinkovič Korošec, Merisa Brulić, Melani Pranjić, Vida Barbara Žgajnar  

Angleščina: 

srebrno priznanje → Ria Izadora Polh 

bronasto priznanje → Vida Barbara Žgajnar, Arti Behadini, Zala Miklavec, Lea Nabergoj, Ria 

Izadora Polh, Tadej Radman 

Italijanščina: 

bronasto priznanje → Ria Izadora Polh, Gloria Zudič                                                                                                                                                                                              

Fizika:  

srebrno priznanje → Teo Rušnjakbronasto priznanje → Teo Rušnjak, Merisa Brulić, Martina       

                              Sokolič, Maša Stevanovski  

Kemija – Preglovo priznanje  

bronasto priznanje → Teo Rušnjak, Gloria Zudič  

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni:  

bronasto priznanje → Maksim Sinkovič Korošec, Teo Rušnjak, Rok Kovačič, Martin Peter Škraba, Leon 

Goričanec, Gala Jedvaj Šimić, Emili Tomaš Lovrinović, Dea Luna Dobravc, Maja Kljajić, Sara Črnigoj, 

Neja Dundara Hervatič 

Naravoslovje:  

Kresnička, bronasta priznanja  → Neli Belle Rodrigues, Kris Bregar, Luka Collori, Matija Golob, 

Tinkara Klun, Elira Tupella, Jaka Gerželj, Marina Jenček, Dea Klavs, Maj Rebec, Zala 

Rostan,Tobija Bajec Hodžić , Neža Mally, Tea Orel, Sebastian Regent, Mia Šušteršič, Tai Šušteršič, 

Jakob Purić, Luna Golob, Marko Radman, Rok Rušnjak, Martin Elia Kožar, Teja Goričanec, Tanja 

Vidović, Laura Črnigoj, Tiffany Polič, Danaia Jovičić, Rene Kontić, Luka Lončar, Nina Goja, Rok Kovačič, 

Martin Peter Škraba, Maja Kljajić, Tina Orešnik Seražin, Katarina Baša, Neja Dundara Hervatič  

Računalniško tekmovanje Bober    

zlato priznanje → Rok Kovačič 

bronast priznanje → Tobija Bajec Hodžić, Tristan Levac, Neža Mally, Nia Oblak, Sebastian Regent, 

Ana Britovšek, Lan Černac Škofič, Tinkara Polajnar, Jakob Purić, Patrik Žerjal , Theon Zovko, Luna 

Golob, Marsel Ristić, Rok Rušnjak, Tristan Petelin, Nina Francuz, Laura Črnigoj, Tiffany Polič, 

Lukas Ilić Dorić, Mirta Šegš Mihalič, Rok Kovačič, Martin Peter Škraba, Leon Goričanec, Danaja 

Petaros, Martina Sokolič, Tadej Radman, Teo Rušnjak 

Angleška bralna značka  → 16 zlatih priznanj, 22 srebrnih priznanj in 39 priznanj za sodelovanje; 1. 

triada, 4. r.  – 82 zlatih priznanj, 19 srebrnih priznanj  

Italijanska bralna značka → 1 zlato priznanje,  4 srebrna priznanja in  27 priznanj za sodelovanje  

Letos imamo 3 zlate  bralce →  Teo Rušnjak, Tay Husanović, Ria Izadora Polh, ki so devet let 

šolanja pridno brali in prejmejo  Zlato priznanje za tekmovanje v bralni znački.  

Letos je opravilo bralno značko 145 učencev , za kar prejmejo priznanje.  
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 NA ŠPORTNEM PODROČJU 

Področno tekmovanje v plavanju  

3. mesto nekategoriziran učenec – Tay Husanović 

 

Občinsko tekmovanje v odbojki:   

3. mesto ekipa starejših učenk  

Lin Kranjc, Ria Izadora Polh, Lea Nabergoj, Elma Čandić, Tea Kastelic, Kim Krulc, Melani  Pranjić 

 

Občinsko tekmovanje kros:  

1. mesto – Maks Ahlin, Maksim Sinkovič Korošec, Ella Koželj  

2. mesto – Ajla Ćaplja 

3. mesto – Teo Rušnjak, Nejc Kovačič  

 

Občinsko tekmovanje v košarki:  

2. mesto – Niki Legat, Matija Grižančič, Maksim Sinkovič Korošec, Đo rđe Lazić, Erik Pasar, Enej 

Filipčič, Tadej Škofič Rušnjak, Jan Tomažič, Maks Ahlin, Jošt Oberč, Luka Lončar  

 

Državno polfinalno tekmovanje v akrobatiki:  

12. mesto (ekipno)  – Valentina Dilica Valentinčič, Aneja Buh, Minka Lavrič, Danaya Ilić Dorić  

20. mesto – Elma Čandić 

25. mesto – Aneja Buh 

31. mesto – Valentina Dilica Valentinčič  

32. mesto – Minka Lavrič 

 

 

UNESCO ima talent – Našo šolo je v Škofji Loki zastopala  Sara Kozelj. 

 

Mali šef Slovenije – Našo šolo sta zastopala Maša Odar Kristan  in Martin Peter Škraba. 

 

 
 

Za likovno delo učenke  Vide Barbare Žgajnar je gospod Aleksander Valentin prispeval v fundacijo 

200 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta  2018/19  OŠ Cirila Kosmača Piran 

 

 

Stran 34 

 

 

8. NADARJENI UČENCI  

Poročilo pripravili  Asta Vrkič, Vika Kuštrin 

 

Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika. 

                                                                                                                  Kitajski pregovor 

 

Delo z nadarjenimi otroki je v osnovni šoli namenjeno razvijanju potrebne širine različnih znanj in izkušenj. Na ta 

način mladi lažje spoznavajo ter razvijajo lastna močna področja, interese in talente. Vloga nas odraslih pa je, da 

jih vodimo, podpiramo in vzpodbujamo v razvoju zdrave, pozitivne, odprte in odgovorne osebnosti. 

Tudi letos so učenci  poglabljali vsebine pri posameznih predmetih, pisali raziskovalne naloge, se pripravljali na 

tekmovanja, prireditve, se udeleževali likovnih in  literarnih  natečajev ter različnih projektov. Svoje talente in  

interese so razvijali tudi med urami interesnih dejavnosti, ki pokrivajo paleto izraznih in učnih področij.  

V letošnjem šolskem letu smo na šoli organizirali prireditev Kosmač ima talent, na kateri se je izkazala učenka 2. 

Razreda, ki je našo šolo zastopala na prireditvi Unesco ima talent. Mladi umetniki so se udeležili likovnega 

ekstempore Na šoli pa je kontinuirano potekalo mentorsko vodeno individualno likovno izpopolnjevanje.  

Mladi raziskovalci so se redno srečevali v okviru interesne dejavnosti Narava in poskusi. Z velikim veseljem so 

opravljali poskuse in spremljali razvoj ter spremembe v naravi. 

Učenci so tekmovali v znanju iz slovenščine, matematike, fizike, zgodovine, računalniške pismenosti, geografije, 

kemije in naravoslovja, udeležili so se  kolesarskega tekmovanja ter osvajali bralno značko v slovenskem, angleškem 

in italijanskem jeziku. Preizkusili so se tudi   v poznavanju sladkorne bolezni in oljke. Učenci, ki so na Cankarjevem 

tekmovanju dosegli najvišja priznanja, so odšli na ekskurzijo Po poteh Cankarjeve mladosti.  

Za učence 8. in 9. razreda smo organizirali ekskurzijo v London. Mlade, ki so skozi leto uspešno zastopali šolo, pa 

smo odpeljali na Kulturni bazar in v Hišo eksperimentov. 

 

V  smernicah za letošnje šolsko leto smo zapisali, da si želimo več povezav v lokalni skupnosti. Letos smo sodelovali z 

društvom Anbot, ki je pripravilo predstavitev svojega dela in kreativno delavnico. Poglobili smo sodelovanje z 

Mestno knjižnico Piran. Naši učenci so v sodelovanju z Akvarijem Piran spoznavali vodni svet in samo delo v akvariju. 

Tudi tokrat smo se odzvali povabilu Morske biološke postaje Piran in se udeležili delavnic, ki so jih za mlade 

obiskovalce pripravili ob dnevu odprtih vrat. Obiskali smo varovance Dnevnega centra školjka ter jih razveselili s 

kulturnim programom, voščilnicami in simboličnimi darilci. 

 

Otroški in mladinski pevski zbor sta sodelovala na reviji pevskih zborov ter na Prazniku petja v Piranu. Skupina 

mladih pevk je skupaj s pevskim zborom Mirta iz Izole obiskala italijansko mesto Castiglione del Lago. Tja so se 

odpravile v okviru projekta z delovnim naslovom In sintonia con la solidarietà in mednarodnega projekta Erasmus+ 

z naslovom R-EU-Connected in obenem proslavile mednarodni dan Evrope. 

V okviru interesne dejavnosti Mednarodno sodelovanje je bila tudi letos aktivna skupina, ki že nekaj let deluje v 

mednarodnem prostoru. Nadaljevali so z aktivnim povezovanjem z vrstniki iz ZDA in navezali stike z učenci iz 

Španije. Učenci so aktivno sodelovali na že tradicionalnem festivalu pobratenih mest.  
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Vključili so se v različne UNESCO projekte, koordinirane s strani šol, vključenih v slovensko ASP mrežo. Izredno 

raznoliko paleto možnosti udejstvovanja pa so imeli potom sodelovanja v UNESCO projektu Kako čudovit je ta svet!, 

ki ga je za ASP mrežo šol koordinirala naša šola.  

Učitelji so predlagali 3 učence iz 6. razreda za postopek identifikacije nadarjenosti. Za eno učenko na razredni 

stopnji je bil postopek tudi izpeljan.  
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9. AKTIVNOSTI IN EVALVACIJA PROGRAMOV DEVETLETKE  

Pripravo in izvedbo izbirnih vsebin  izvajamo v skladu s zakonom in skušamo učencem nuditi čim več 

možnosti za razvijanje njihovih specifičnih nadarjenosti.  

Vsako leto evalviramo delo PB in nadgrajujemo kvaliteto. PB s ponudbo različnih vsebin (učna pomoč, 

bralne vaje, osnove računanja, NIP – angleščina , športne aktivnosti).  

 

Uporaba IKT je prav gotovo področje, ki odpira neslutene možnosti ob predpostavki predznanja in 

usposobljenosti učiteljev. V zadnjih letih smo poleg usposabljanja vložili tudi večja sredstva v 

posodobitev tehnologije,  kar se odraža v vedno večjem deležu uporabe moderne tehnologije. V ta 

namen smo evidentirali potrebe učiteljev in uresničujemo  njihove zahteve. Načrtno smo izvajali 

računalniško opismenjevanje učencev od 1. do 9. razreda.  

Dnevi dejavnosti  – posebno skrb namenjamo usklajevanju vsebin dni  dejavnosti. V velikem deležu 

smo že uspeli uresničiti načrt, da dnevi dejavnosti predstavljajo dodatno kvaliteto in možnost  za 

učence, da poglobijo znanja. 

Tudi vsebine razrednih  ur smo veliko natančneje načrtovali.  Učenci so sodelovali pri oblikovanju dela 

in življenja na šoli, vendar so RU še vedno predvsem ure za pregled prisotnosti (odsotnos ti) in učnega 

uspeha. Uspešna in izredno aktivna  pa je letos bila Skupnost učencev šole.  

 

Poročilo delovanja skupnosti učencev šole v šolskem letu 2018/19 

Poročilo sta pripravili Tatjana Uršič in Bojana Morato  

SUŠ je skupnost, ki preko dveh predstavnikov vsakega oddelka  povezuje oddelčne skupnosti cele šole. Tu lahko 
učenci uveljavljajo svoje pravice, interese, predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in projektih naše šole. 

Cilji:  

- spoznati pomembne vrednote za skupno bivanje in delovanje, 

- razvijanje vrednot (strpnost, sprejemanje drugačnosti, solidarnost, pripadnost, odgovornost, prijaznost, 
humanost, pozitivna naravnanost – optimizem, …), 

- razvijati pripadnost šoli, 

- utrjevati pozitivne medsebojne odnose, 

- razvijati odgovornost za svoje ravnanje, 

- učenje samostojnosti in aktivnega državljanstva, 

- obeleževanje pomembnih spominskih dni (skupne razredne ure na določeno tematiko), 

- organizacija proslav ob določenih državnih praznikih (sodelovanje oddelkov razredne in predmetne 
stopnje), 

- organizacija in realizacija šolskega projekta »Naj učenec«, 
(dopolnitev in uskladitev kriterijev ter sprotno spremljanje), 

- izboljšanje komunikacije med predstavniki SUŠa in razrednimi skupnostmi, 

- večje aktivno sodelovanje članov SUŠa pri dogajanju na šoli , 

- spremljanje uresničevanja skupnih akcijskih projektov šole, 

- aktivnosti na temo otroškega parlamenta – Šolstvo in šolski sistem. 
 

V šolskem letu 2018/19 smo posebno pozornost namenili vsebinam:  

- Šolstvo in šolski sistem (odnosi v šoli, vrednote, Naj-učenec, Stopimo v čevlje učitelja, Kje pa tebe čevelj žuli – 
Tajni problemi), 

- Šola za življenje (Semena sprememb, kultura pogovora, trajnostni razvoj), 

- Otroški parlament v Ljubljani: predstavnik OŠ občine Piran je bil Maksim Sinkovič Korošec. 
 

Predstavniki SUŠ so se na sestankih sestajali vsak tretji četrtek v mesecu, od 7.30 do 8.15, oz. po dogovoru. 
Sestanke SUŠ sta ob pomoči mentoric vodila izvoljena predsednika SUŠ in parlamenta, Maksim Sinkovič Korošec in 
Martina Sokolič.  

Skozi vse šolsko leto je tudi letos zelo dobro potekala  povezava med razrednimi skupnostmi, SUŠ in učiteljskim 
zborom. Učenci so na razrednih urah debatirali o različnih vprašanjih, ki so jih nato predstavniki SUŠ predstavili na 
sestanku, mentorici pa na pedagoški konferenci. Skupina je bila zelo aktivna in iz sestanka v sestanek bolj 
konstruktivno kritična. Težave, na katere so opozarjali učenci so bile pogosto vezane na medsebojne odnose, 
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okoljske težave  ter na šolsko malico, bile so tudi pohvale in predlogi za izboljšave. Pogosto uporabljene metode so 
bile interakcijske igre, debata v manjših skupinah ter okrogla miza.  

Med letom smo razmišljali o tem, kako učenci vidijo šolo: kaj jim je všeč, kaj bi spremenili, kako bi lahko vplivali na 
boljše odnose med vrstniki; kakšnega učitelja bi si želeli, kakšen naj bi bil naj-učenec, o čem bi se radi pogovarjali 
na razrednih urah, kako bi se počutili v čevljih učitelja … 

Šolo za življenje smo udejanjali skozi delavnice projekta Semena sprememb (učenje za in skozi življenje, inovativna 
družba, zaupanje, kakovostno življenje, identiteta in trajnostni razvoj). Z dejavnostmi bomo nadaljevali tudi v 
prihodnjem šolskem letu. 

Tudi letos smo posebno skrb namenili kriterijem za izbor naj-učenca razreda. Učenci so v razredni skupnosti 
prevetrili kriterije, ponovno pregledali točkovanje le-teh ter utemeljitve njihovega pomena. Prav tako je pregledal 
kriterije tudi učiteljski zbor. Kriteriji so razdeljeni v dve skupini: storilnostno usmerjeni, kamor spada učni uspeh, 
domače naloge, delo pri pouku, tekmovanja, ter etične, ki se dotikajo solidarnosti, prijaznosti in potrpežljivosti. 

Pri zbiranju točk za naj učenca so imeli pomembno vlogo učenci sami, saj so se preko podeljevanja točk sošolcem 
učili odgovornosti in poštenosti.  

Konec marca 2019 so se predstavniki šolskega parlamenta udeležili občinskega otroškega parlamenta, kjer so 
predstavili potek dejavnosti, poveznih z ožjo vsebino, ki je bila aktivno sodelovanje otrok v družbi. Na državnem 
otroškem parlamentu je piransko občino zastopal Maksim Sinkovič Korošec. 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo tako uresničili napovedane cilje SUŠ: spoznavali in preko dejavnosti razvijali 
nekatere pomembne vrednote za skupno bivanje in delovanje. Preko uresničevanja skupnih nalog smo razvijali in 
utrjevali pripadnost šoli, pozitivne medsebojne odnose, odgovornost za svoje ravnanje, učili smo se samostojnosti in 
aktivnega državljanstva, pri pouku in na razrednih urah smo obeležili pomembne spominske dni, organizirali 
proslave ob določenih državnih praznikih, pregledali in ponovno potrdili  kriterije za »naj učenca«, izboljšali 
komunikacijo med predstavniki SUŠa in razrednimi skupnostmi, vzpodbujali aktivno sodelovanje članov SUŠa pri 
dogajanju na šoli in izvajali aktivnosti na temo otroškega parlamenta. 
 
Udeležba na sestankih je bila zelo dobra.  
Na zaključnem sestanku so v pogovoru izpostavili naslednje: všeč jim je bilo delo v parlamentu, delo v skupinah, 
zanimive so se jim zdele teme in naloge, pogovori s pomočjo kartic na teme projekta Semena sprememb in vse 
ostale oblike dela, saj so jim omogočile aktivnost, obenem pa so se počutili slišani. 
Na vprašanje, kaj jim ni bilo všeč in kaj bi spremenili pri delovanju SUŠa, so odgovorili, da ne bi spremenili ničesar. 

V naslednjem šolskem letu se bomo posvetili temi, ki so jo izbrali na državnem otroškem parlamentu v Ljubljani, in 
sicer »Moja poklicna prihodnost«. 

NAJ UČENCI  

 

2.a TRISTAN LEVAC   

2.b JAKOB PURIĆ   

3.a ROK RUŠNJAK   

3.b ERNA MURATOVIĆ   

4.a TAJA STRGAR   

4.b JAN SIMONČIČ   

5.a VALENTINA DILICA 

VALENTINČIČ 

  

6.a TADEJA 

NUSSDORFER 

  

6.b AJDA LEVAC   

7. a SARA ČRNIGOJ   

8.a DANAJA PETAROS   

9.a TEO RUŠNJAK AIDA ŠERIFOSKI  
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STOPIMO V ČEVLJE UČITELJA 

Poročilo pripravila Bojana Morato 

Dveletna tema otroškega parlamenta, ki se je zaključila konec marca z izvedbo otroškega parlamenta v Ljubljani je 

bila "šola in šolski sistem".  

V dveletnem obdobju smo na to temo na šoli izvedli več dejavnosti, med katerimi je bila tudi dejavnost »Stopimo v 

čevlje učitelja«. Med več idejami za dejavnosti z učenci, o katerih smo razmišljali mentorji šolskih parlamentov na 

izobraževanjih je bila tudi ideja o menjavi vlog med učitelji in učenci.  

Na januarskem sestanku SUŠ smo se dogovorili, da bomo v času pred prvomajskimi prazniki stopili v čevlje učiteljev 

(in drugih delavcev šole) tudi mi. Na razrednih urah v marcu in aprilu so v razrednih skupnostih pripravili sezname 

učencev, ki so želeli stopiti v čevlje učiteljev. Učenci, ki so se odločili, da bodo za eno uro učitelji ali drugi delavci 

šole, so morali za izvedbo ure poskrbeti sami. Stopili so do učitelja, ki so ga želeli zamenjati, se pozanimali, katero 

vsebino morajo predstaviti in se popolnoma samostojno pripravili na izvedbo. 

Učenci so bili zelo zagnani. Pri pouku so stopili v čevlje različnih učiteljic in učiteljev ter se prelevili v zelo uspešne 

izvajalce učnih ur angleškega jezika, likovne umetnosti, zgodovine, geografije, športa, matematike, glasbe ... Veliko 

jih je želelo poskusiti stopiti tudi v vlogo hišnika, tajnice, ravnateljice. Pri tem so vsi, ki so za en dan zamenjali vloge 

povedali, da je bila zanje to pomembna izkušnja. Pokazali so, da imajo veliko volje, da so se pripravljeni potruditi, 

svojo nalogo so opravili odgovorno in samozavestno. 

 

 

 

V čevlje učitelja so stopili tako učenci razredne kot tudi predmetne stopnje. 
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Danaia je bila izvrstna učiteljica. Pripravila je 
poskus o prepustnosti prsti. Bilo je zanimivo in 
poučno. 
 

 

 
 
Richard nas je popeljal v svet glasbe. S pomočjo 
žogice smo spoznavali ritem 

 
 
Kim je z nami preverila poznavanje domače 
pokrajine. Skupaj smo snov povzeli v miselnem 
vzorcu. 

 

 
 
Rene nas je učil risati z ogljem. Nastale so prave 
umetnine. 
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Učno uro zgodovine v 6.b razredu je izvedla učenka Dea Luna Dobravc, ki je odlično opravila delo 

učiteljice zgodovine. 
 

 
Po izvedbi ure je v kratkem pogovoru z učiteljico povedala, da je zadovoljna, da so bili učenci 

nekoliko glasni, vendar pridni. 
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10. DELO S STARŠI  

Poseben poudarek že nekaj časa dajemo kakovostnemu sodelovanju s starši.  Vsako leto na prvih 

roditeljskih sestankih predstavimo plan dela za novo šolsko leto in pripravimo šolsko publikacijo.  

Staršem so  informacije dostopne na: informacijsk ih točkah, roditeljskih sestankih, govorilnih urah, pri 

vodstvu šole, na spletnih straneh, po elektronski pošti, preko kataloga informacij javnega značaja, 

preko sveta staršev in predavanj za starše. Staršem so dane možnosti strokovne rasti in usposabljanj a 

za učinkovito starševstvo preko programov, kot so:  

- Letni načrt in izvedba predavanj za starše (ŠSS in razredniki)  

- Individualne pomoči (svetovalna služba, razredniki)  

- Sodelovanje staršev in strokovnih sodelavcev za otroke s posebnimi potrebami . 

S starši tudi skupaj načrtujemo in izvajamo:  borza znanja, predavanja, izvajanje poklicnega usmerjanja 

(ŠSS in razredniki).  

11. PLAN IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV (strokovno usposabljanje)  

Posebno skrb namenjamo usposabljanju in izobraževanju za višjo kakovost dela. Zat o so bili učitelji 

deležni naslednjih oblik izobraževanj (nekatera so omogočena celotnemu učiteljskemu zboru, 

realizacija izobraževanj za aktive je sestavni del poročila aktiva, za učitelje individualno glede na 

potrebe šole). S ciljem racionalizacije finančnih stroškov plačila predavanj smo letos sodelovali skupaj 

z Vrtcem Mornarček. Organizirali smo predavanja za strokovni aktiv šole in vrtca ter za starše iz obeh 

zavodov. 

 
 

IME IN PRIIMEK DATUM NAZIV – IZOBRAŽEVANJA KRAJ 
IZOBRAŽ. 

Karmen Mozetič   5. 8. 2018 Projekt Erasmus+; izobraževanje v Firencah   Firence, Italija 

Zlata Milič 22. 8. 2018 Konferenca ravnateljev VIZ  Brdo pri Kranju 

Bojana Morato 27. 8. 2018 Izobraževanje za mentorje in koordinatorje šolskih 
parlamentov  

 
Ljubljana  

Tatjana Uršič  28. 8. 2018 Izobraževanje – Semena sprememb   Ljubljana 

Asta Vrkič  28. 8. 2018  Izobraževanje – Semena sprememb  Ljubljana  

Martin Bobič 30. 8. 2018 Sestanek študijske skupine za MAT in FIZ Postojna  

Milka Ušaj  30. 8. 2018 Sestanek študijske skupine za MAT in FIZ Postojna  

Mojka Mehora Lavrič 30. 8. 2018 Sestanek študijske skupine za ŠPORT Izola  

Dunja Žugelj 30. 8. 2018  Sestanek študijske skupine za ŠPORT Izola  

Vida Lang  30. 8. 2018 Sestanek študijske skupine za BIO, GOS, KEM in 
NAR 

Ajdovščina  

Zorica Matović 30. 8. 2018 Sestanek študijske skupine za SLO Izola  

Katarina Petrič  19. 9. 2018 Strokovni seminar »Opisna ocena v 1. triadi« Sečovlje  

Aleksandra Lozinšek 22. 9. 2018 Strokovni seminar »Otroci z avtizmom se lahko 
učijo« 

Koper  

Irena Žerjal 22. 9. 2018  Strokovni seminar »Otroci z avtizmom se lahko 
učijo« 

Koper  

Barbara Sotošek Mrovlje  22. 9. 2018 Izobraževanje – Šola za ravnatelje  Ljubljana  

Zlata Milič 27. 9. 2018 Strokovno srečanje ravnateljev  Pišece  

Senja Rojc Križman 28. 9. 2018 Srečanje ob Svetovnem dnevu turizma  Portorož 

Bojana Morato  28. 9. 2018 Konferenca »Družboslovje, umetnost in humanistika« Brdo pri Kranju  

Zlata Milič  28. 9. 2018 Konferenca »Družboslovje, umetnost in humanistika« Brdo pri Kranju  

Senja Rojc Križman 2. 10. 2018 Srečanje vodij timov Zdravih šol  Izola 

Zlata Milič  3. 10. 2018 Nacionalna konferenca »Učeča se profesionalna 
skupnost« 

Brdo pri Kranju  

Nataša Kozlovič 
Lakoseljac  

16. 10. 2018 Sestanek študijske skupine za angleščino Koper  

Zlata Milič  19. 10. 2018 Strokovni posvet ravnateljev OŠ Sv. Anton  

Barbara Sotošek Mrovlje  20. 10. 2018 Izobraževanje – Šola za ravnatelje   
Ljubljana  
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Zorica Matović 23. 10. 2018 Strokovni posvet-projekt »Izzivi medkulturnega 
sobivanja« 

Postojna  

Zorica Matović 24. 10. 2018 Srečanje pri nastajanju novega delovnega zvezka 
za SLO 

Ljubljana  

Zlata Milič  5. 11. 2018 Srečanje ravnateljev osnovnega šolstva  Portorož 

Snežana Gustinčič  5. 11. 2018 Srečanje ravnateljev osnovnega šolstva  Portorož  

Senja Rojc Križman 7. 11. 2018 Srečanje-mreža zdravih šol   

Andreja Fabbro  13. 11. 2018 Srečanje študijske skupine za ZGO in GEO Izola 

Bojana Morato  13. 11. 2018 Srečanje študijske skupine za ZGO in GEO Izola  

Mojca Švonja  19. 11. 2018 Izobraževanje za izvedbo kviza, projekt  
»Mobi Tour« 

Motovun, Park 
Škocjanske jame 

Dejan Bogdanov  21. 11. 2018 Izobraževanje in delavnice – Biotehniška fakulteta v 
Ljubljani  

Ljubljana  

Alen Frank 27. 11. 2018 Izobraževanje »Novosti na področju HACCP v šolski 
prehrani« 

Koper  

Ružica Glasnović 27. 11. 2018 Izobraževanje »Novosti na področju HACCP v šolski 
prehrani«  

Koper  

Ljiljana Grbac 27. 11. 2018 Izobraževanje »Novosti na področju HACCP v šolski 
prehrani« 

Koper  

Milena Zudič  27. 11. 2018 Izobraževanje »Novosti na področju HACCP v šolski 
prehrani«  

Koper  

Zorica Matović 28. 11. 2018 Seminar OrKa RIC Ljubljana  

 Zlata Milič 28. 11. 2018  Seminar »Učno in vedenjsko zahtevni otroci« Ljubljana  

Svetlana Bogatinov 30. 11. 2018  Izobraževanje »Šola ukrepanja pri anafilaktični 
reakciji« 

Ljubljana  

Mojka Mehora Lavrič     30. 11. 2018  Izobraževanje »Šola ukrepanja pri anafilaktični 
reakciji« 

Ljubljana  

Zlata Milič 12. 12. 2018 Tematska delavnica »ABC osnove bilanc, kontov in 
izračun presežkov za leto 2018« 

Ljubljana  

Barbara Sotošek Mrovlje  19. 12. 2018 Izobraževanje – Šola za ravnatelje   
Ljubljana  

Zorica Matović 7. 1. 2019 Sestanek organizatorjev območnega tekmovanja iz 
SLO za Cankarjevo priznanje  

Ljubljana  

Snežana Gustinčič  8. 1. 2019  Srečanje pomočnikov ravnateljev  Lucija  

Zlata Milič  22. 1. 2019 Nadaljevalni program šole za ravnatelje »Pomen 
zdravja za vodenje v 21. stoletju« 

Portorož 

Snežana Gustinčič  22. 1. 2019 Tečaj za šolske knjižnice, obnovitvena delavnica 
COBISS3/Zaloga 

Maribor  

Svetlana Bogatinov 23. 1. 2019 Strokovni seminar »Učenci, ki motijo pouk« Koper  

Zlata Milič  24. 1. 2019  Strokovni posvet ravnateljev o izvedbi NPZ Ljubljana  

Zlata Milič  1. 2. 2019  Tematska delavnica »Priprav letnega poročila  Ljubljana 

Zlata Milič  5. 2. 2019 Srečanje ravnateljev osnovnih šol Ankaran  

Zlata Milič   14. 2. 2019  Srečanje ravnateljev »Odgovorni do sebe in do 
drugih – Kako voditi sodelavce v 21. stoletju?« 

 
Ljubljana  

Snežana Gustinčič  14. 2. 2019 Strokovni aktiv šolskih knjižničark  Marezige 

Vika Kuštrin Pocrnić  14. 2. 2019 Posvet o celostnem vključevanju v lokalno okolje Koper 

Nataša Kozlovič 
Lakoseljac  

22. 2. 2019 Izobraževanje »Projekt Erasmus+«, obisk šol v Veliki 
Britaniji  

Crawley, Velika 
Britanija  

Vika Kuštrin Pocrnić 22. 2. 2019 Izobraževanje »Projekt Erasmus+«, obisk šol v Veliki 
Britaniji  

Crawley, Velika 
Britanija  

Adrijana Božič  7. 3. 2019  Izobraževanje za tajnice/tajnike VIZ Ljubljana  

Aleksandra Lozinšek 7. 3. 2019  Konferenca – Kongresni center Thermana  Laško  

Vesna Prunk 8. 3. 2019 Aktiv svetovalnih delavcev vrtcev  Izola  

Bojana Morato 18. 3. 2019 Udeležba na predstavitvi učnega kompleta »Jaz, 
midva, mi 8«   

 
Nova gorica 

Zlata Milič 18. 3. 2019 Sestanek Združenja ravnateljev osnovnih šol Koper  

Lovrečič Lorena  18. 3. 2019 Strokovno izobraževanje za učitelje 1. triletja  Koper  

Vika Kuštrin Pocrnić 18. 3. 2019 Strokovno izobraževanje za učitelje 1. triletja  Koper  



Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta  2018/19  OŠ Cirila Kosmača Piran 

 

 

Stran 43 

 

 

Senja Rojc Križman  18. 3. 2019  Strokovno izobraževanje za učitelje 1. triletja  Koper  

Katarina Petrič  18. 3. 2019 Strokovno izobraževanje za učitelje 1. triletja  Koper  

Senja Rojc Križman 20. 3. 2019 Srečanje vodij timov Zdravih šol  Divača  

Dejan Bogdanov  27. 3. 2019  Informativni dan »Izgradnja brezžičnega omrežja – 
projekt SIO 2020« 

Ljubljana  

Mojka Mehora Lavrič 28. 3. 2019 Izobraževanje Projekt Erasmus+ Motovun, Park 
Škocj. jame 

Svetlana Bogatinov  5. 4. 2019 HACCP usposabljanje in seminar  Koper  

Mojka Mehora Lavrič 11. 4. 2019 Izobraževanje, Projekt Erasmus+ Motovun, Park 
Škocj. jame 

Zlata Milič  12. 4. 2019 30. republiško srečanje ravnateljev OŠ Bled  

Vesna Prunk 15. 4. 2019  Izobraževanje za svetovalne delavce  Ljubljana  

Svetlana Bogatinov  19. 4. 2019  Izobraževanje, »Dihalnica« Ljubljana  

Mojca Švonja  24. 4. 2019  Usposabljanje za izvajanje tekmovanj »Kaj veš o 
prometu?« 

Ljubljana  

Stanislav Uršič  24. 4. 2019 Usposabljanje poverjenikov za CZ Lucija  

Dunja Žugelj  24. 4. 2019  Usposabljanje poverjenikov za CZ Lucija  

Mojka Mehora Lavrič  28. 4. 2019  Projekt Erasmus+, usposabljanje v Nemčiji Munchen, 
Furstenberg 
Nemčija  

Senja Rojc Križman  28. 4. 2019  Projekt Erasmus+, usposabljanje v Nemčiji Munchen, 
Furstenberg 
Nemčija  

Aleksandra Lozinšek 10. 5. 2019  Projekt »Pogum«, regijsko srečanje članov šolskih 
projektnih timov 

Vipava  

Senja Rojc Križman 14. 5. 2019 Seminar »Inovativni pristopi k učenju in poučevanju«  Koper  

Vesna Prunk 16. 5. 2019  Strokovni posvet »Predstavitev zagovorništva otrok« Koper  

Aleksandra Lozinšek 17. 5. 2019 Seminar »Brain Gym« Lesce  

Zlata Milič  17. 5. 2019  Srečanje ravnateljev osnovnih šol »Bela knjiga 
včeraj, danes, jutri  

Zg. Branik  

Mojka Mehora Lavrič 20. 5. 2019 Tečaj prve pomoči – Rdeči križ Piran  Lucija  

Karmen Mozetič 20. 5. 2019 Tečaj prve pomoči – Rdeči križ Piran  Lucija  

Katarina Petrič 20. 5. 2019 Tečaj prve pomoči – Rdeči križ Piran  Lucija  

Nina Šegš  20. 5. 2019 Tečaj prve pomoči – Rdeči križ Piran  Lucija  

Dejan Bogdanov  21. 5. 2019  Udeležba na NT konferenci v Portorožu  Portorož 

Zlata Milič  22. 5. 2019  Šola za ravnatelje, tematska delavnica 
»Obvladovanje stresa na delovnem mestu« 

Ljubljana  

Zlata Milič  23. 5. 2019  Seminar »Nasilje strank – obvladovanje 
komunikacije v težkih situacijah« 

Ljubljana 

Zlata Milič  27. 5. 2019  Strokovni posvet za ravnatelje »Avtizem- SAM z 
drugimi«, program »SAM ravnatelj« 

Ljubljana  

Senja Rojc Križman 11. 6. 2019 Srečanje vodij timov Zdravih šol v koprski regiji Izola 

Mojka Mehora Lavrič 26. 6. 2019 Strokovno srečanje, projekt Erasmus+ Ljubljana  

Senja Rojc Križman    1. 7. 2018 Srečanje vodij timov Zdravih šol  Ljubljana  
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12. POROČILO JEZIKOVNE ŠOLE ZA SLOVENSKE UČENCE V ZAMEJSTVU  

Poročilo je pripravila Lorena Lovrečič 

 

Projekt Šola slovenskega jezika za Slovence iz zamejstva, ki ga sofinancira Urad RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu, smo tudi to šolsko leto uspešno izpeljali. V projekt so bili vključeni učenci 

slovenskih manjšin iz Avstrije in Italije.  

 

 
 

Letos se je jezikovnega tedna udeležilo 12 šol iz Avstrije in Italije. Gostili smo učence in mentorje iz 

LŠ Šmihel, LŠ Kotmara vas, LŠ Pliberk, LŠ Žitara vas, LŠ Sinča vas, LŠ Bilčovs, LŠ Ledinec, LŠ Božji 

grob, LŠ Sele, Realna gimnazija Celovec in Večstopenjske šo le Josipa Pangerca ter VEŠ Vladimir 

Bartol iz Trsta. 

 

 
 

Gostujoči učenci so bili v dopoldanskem času vključeni v redne učne ure, popoldan pa so ob vodenju 

spoznavali zgodovino in zanimivosti mesta Piran, se popeljali z ladjo Solinarko, si ogledali Akvarij  

Piran, Mediadom, Muzej podvodnih aktivnosti in obiskali Mestno knjižnico Piran.  

Skupinam smo organizirali tudi ure slovenskega jezika v Epicentru. Ob različnih zgodbah so na igriv 

in kreativen način utrjevali in bogatili svoje poznavanje in uporabo slove nskega jezika. 

 

13. SKUPNI PROJEKTI, KI SMO JIH REALIZIRALI  

 

 Interteden Dobimo se pri svetilniku, Kako lep je ta svet; UNESCO projekt  z mednarodno 

udeležbo 

 Obeležitev 25. obletnice Zdrave šole in 25. obletnice vstopa v UNESCO ASP mrežo  

 Praznično novo leto  – izdelovanje voščilnic, prodaja  
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 To smo mi , zaključna prireditev  OŠ Cirila Kosmača 

 Pošta prijateljstva  

 Zeleni dan in evakuacijska vaja 

 Valeta za devetošolce    

 Mednarodno sodelovanje  – jezikovna šola 

 Pobratena mesta v občini Piran  

 Tradicionalni slovenski zajtrk, zeleni ponedeljek 

 Šolska shema 

 Sodelovanje v občinskih projektih  in med šolami v Sloveniji 

 Sodelovanje v projektih , ki jih je razpisalo MIZŠ 

 Nacionalna skrb za načrtno kulturno-umetnostno vzgojo v vzgoji in izobraževanju  

 Sodelovanje v projektih Zdrave šole 

 

Nadstandardni program 
 

 Športne urice za prvošolce  in drugošolce 

 Ekskurzija v London 
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14. INVESTICIJE 

Tudi v letošnjem letu smo namensko vlagali sredstva v vzdrževanje šole, v nabavo nove opreme in v 

razvoj obšolskih dejavnosti.  

 

 

OSNOVNA SREDSTVA 1.7.2018 - 30.6.2019     

     

INVESTICIJE OPREMA ZNESEK INVESTITOR   

PALIČNI MEŠALEC 337.90    

MIZA X 24, STOLI X 24 2.387,80    

TISKALNIK 147.67    

STROBOSS ZA FOTOAPARAT 200.30    

RAČUNALNIK HP X 4 2.370,16 SIO-2020   

RAČUNALNIK HP X 6 3.555,23 SIO-2020   

STROJ ZA RAZANJE, MEŠANJE 5.004,28 OBČINA   

UNIČEVALEC DOKUMENTOV  127,65    

KINESTETIČNA MIZA X 2 171,60    

PROJEKTOR EPSON 364,02    

SKRINJA ŠESTDELNA 643,22    

RAČUNALNIK DELL 475,48 SIO-2020   

PRALNI STROJ 395,66    

RAČUNALNIK HP x 2 1.175,42 SIO-2020   

RAČUNALNIK HP x 1 587,71 SIO-2020   

SKUPAJ 17.944,10    

     

OBČINA 5.004,28    

SIO-2020 (1/2) 4.082,00    

     

     

TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJEVZDRŽEVANJE 

1.7.2018-30.6.2019     

     

TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE  ZNESEK INVESTITOR   

PODRUŽNIČNA TABLA 101,01    

LIKALNA POSTAJA 255,02    

POP. KIPERJA 170,48    

ANTIPANIK OKOVJE 164,21    

ŽOGE 18X 71,04    

ODMAŠEVANJE ODTOKA 144,82 OBČINA   

ČIŠČ. STEKLENIH POVRŠIN  2.680,78    

VRATA JEDILNICA KOLEŠČKA 72,41    

POP. PREKUCNA PONEV 395,03    

KUHINJSKI PRIPOMOČKI  92,07    

KLJUČAVNICE 368,36    

SDD KINGSTON X 5 155,52    

KLJUČAVNICA PANIK 265,30    

ŠPORTNA OPREMA 208,32    
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KUHINJSKI PRIPOMOČKI  814,85    

SDD KINGSTON X 6 153,99    

ARMATURA 22X 1,110.80 OBČINA   

TERMOMETRI 8X 255,58    

KUHINJSKI PRIPOMOČKI  152,96    

SERVIS KLIMA NAPRAV 362,04    

SDD KINGSTON X 6 166,56    

ARMATURA X 32 937,57    

POP. VOZLIŠČE TELOVADNICA  165,00    

BATERIJA ČITALEC 54,79    

SDD KINGSTON X 4 146,70    

PREGLED TELOVADNICE 806,24    

RAČUNALNIŠKI MATERIAL 159,81    

POPRAVILO PLIN KUHINJA 108,61    

OBNOVA ZAŠČITNIH PREMAZOV JEDILNICA  346,95    

POPRAVILO ZASTAV 39,78    

POPRAVILO POMIVALNEGA STROJA 258,82    

DRŽALO ZA PRHO x 5 80,09    

RAČUNALNIŠKI MATERIAL 153,53    

MOTORNI POGON 539,79    

PLOŠČE LESOMAL 629,95    

RAČUNALNIŠKI MATERIAL 61,91    

VZGLAVNIKI x 60 267,08    

PVC STOPNIŠČNI PROFIL  191,97    

SMREKOVE LETVE 299.05    

ŠIVANJE 45,00    

DROGI + ZASTAVE x 4 492,37    

SERVIS ALARMNEGA SISTEMA 45,62    

RAČUNALNIŠKI MATERIAL 152,38    

SERVIS KOLES 24,87    

RAČUNALNIŠKI MATERIAL 141,98    

LED SVETILKE WC, TELOVADNICA x 3 364,88    

ELEKTRODE 82,06    

PREGLED PRALNI STROJ 28,96    

PREMONTAŽA PLATIŠČ 29,69    

POPRAVILO POMIVALNEGA STROJA 61,34    

RAČUNALNIŠKI MATERIAL 152,89    

SKUPAJ 15.030,83    

     

OBČINA 1.255,62    
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II. REALIZACIJA PROGRAMA IN UČNI USPEH 

1. REDNI POUK 

Delovni načrt je bil realiziran v skladu s programom (101,61% realizacija). Osnovne naloge po 

predmetniku so bile realizirane. 

 

1. Učni uspeh 
 

Napreduje 232 učencev od 236, kar je 98,31%. Štirje učenci  ne  napreduje.  

 

2. DODATNI PROGRAM 

 

Podaljšano bivanje je potekalo v štirih skupinah v Piranu ter v treh skupinah v Portorožu. Delo je 

potekalo po zastavljenem programu. Prosti čas so izkoristili za likovno, plesno, tehnično športno in 

računalniško ustvarjanje.  

 

3. RAZŠIRJEN PROGRAM  
 

ŠOLA V NARAVI – 5. RAZRED 

Poročilo sta zapisali Asta Vrkič in Mojca Švonja  

Zimsko šolo v naravi za učence 5. razreda smo realizirali v Ravnah na Koroškem - Mladinski hotel Punkl, in sicer od 

28. 1 do 1. 2. 2019. Šole v naravi se je udeležilo 18 učencev. Šolo smučanja so izvajali pooblaščeni učitelji 

smučanja. Ostale dejavnosti  sva  vodili učiteljici spremljevalki in  organizatorka šole v naravi.  

 

Načrtovane vsebine dela:  

- osnove alpskega smučanje in igre na snegu, 

- uporaba smučarskih naprav, 

- varnost na smučišču, pravila vedenja na smučišču, varnost na izletih, pohodih,  

- skrb za opremo, osebne stvari,  

-  zaščita pred soncem in mrazom, 
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- spoznavanje kraja in njegove okolice, 

- obisk muzeja in knjižnice, 

- ogled filma in pogovor o filmu, 

- plavanje (v primeru slabega vremena oz. po dogovoru).  

Poleg naštetih vsebin  učenci v šoli v naravi krepijo samozavest, odločnost, vztrajnost,   razvijajo pozitivne vzorce 

športnega obnašanja in medsebojnega sodelovanja.  

V dopoldanskem času je vsak dan potekala šola smučanja, in sicer do 14. 00.  

Popoldne so imeli učenci ostale dejavnosti (obisk muzeja, knjižnice, ogled in spoznavanje tipičnih značilnosti kraja), v 

večernem času pa smo imeli tematske družabne večere (ogled filma, družabne igre, pisanje dnevnika, branje, 

priprave na zaključni večer…).  

    

Učenci so se udeležili  nočne smuk.  Organizirali  smo  izlet v Črno na Koroškem, kjer smo si ogledali zanimive ledene 

skulpture.  

Obveščanje staršev 

Starši so vse informacije v zvezi s šolo v naravi  prejeli na roditeljskih sestankih in v zgibanki, ki so jo učenci prejeli 

pred odhodom.  

Iz Raven smo se dnevno javljali staršem in vodstvu šole preko elektronske pošte in tako posredovali vse potrebne 

informacije v zvezi z našim bivanjem in delom.  
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III. STROKOVNI ORGANI 

1. POROČILO  STROKOVNEGA AKTIVA 1. RAZREDA  

Vodja aktiva: Svetlana Bogatinov 

Članica aktiva:  Vika Kuštrin, Lorena Lovrečič 

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

Sestanki, obravnavane vsebine 

Redno sva se sestajali in ob letnem delovnem načrtu oblikovali:  

- LDN in pregled standardov po predmetih,  

- opisnike, ki sva jim sledili pri preverjanju in ocenjevanju znanja,  

- načrtovali, organizirali in izvedli dneve posebnih dejavnosti,  

- načrtovali in izvedli različne oblike sodelovanja s starši, 

- načrtovali obogatitve pouka v sodelovanju z zunanjimi institucijami, 

- vnašali dodatna individualna znanja in izkušnje v pouk in šolsko delo. 

    Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnika aktivov.  

 

2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA. 

 
Delo sva si enakovredno porazdelili, tako pri načrtovanju pouka, kot pri dnevih dejavnosti, ostalih dejavnostih. Pri delu 
z učenci sva veliko časa posvetili medsebojnim odnosom, postavljanju meja, sprejemanju odgovornosti, 
samovrednotenju dela, razumevanju in osvajanju ciljev.  
Kot vodja sem bila odgovorna za sklic sestankov, pravočasno obveščanje, pisanje zapisnikov in poročil.  
Zadolžitve sva si sproti delili glede na naravo in obsežnost dela v posameznem oddelku, predvsem pa sva pri delu 
sodelovali in se skupno dogovarjali. 
 
 

3.  REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI  

 

Izvedli smo 4 kulturne dneve, 3 naravoslovne dneve, 3 tehniške dneve in 5 športnih dni.  

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. 

PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI ... 

 

SODELOVANJE S STARŠI: 

- mesečne govorilne ure, roditeljski sestanki, individualni razgovori – učna in vzgojna problematika; 

- sodelovanje s starši, ki so se vključevali v pouk in sodelovali pri dejavnostih (npr. Zeleni dan); 

- predstavitev za starše: zaključna prireditev To smo mi; 

- predstavitev učne ure in šolskih dejavnosti bodočim prvošolcem in njihovim staršem 

- sodelovanje s starši učencev priseljencev – v okviru ID Igriva slovenščina. 

SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNI AKTIVI:  

- Sodelovali in usklajevali sva delo z učiteljicami OPB, italijanščine, športa, angleščine ter s knjižničarko in 

računalnikarjem; 
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- s člani ostalih strokovnih aktivov; 

- s koordinatorji/mentorji projektov/dejavnosti  (UNESCO ASP mreža, Zdrava šola, Erasmus+ ...). 

SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE:  

Glede na potrebo in specifiko problema/dela v razredu sva se posvetovali z ravnateljico in/ali pomočnico 

ravnateljice. 

SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO:  

Preko celega leta sva sodelovali s ŠSS, pedagoginjo Vesno Prunk.  

Sodelovanje je bilo namenjeno predvsem sodelovanju z vrtcem, reševanju problemov otrok z učnimi in vedenjskimi  

težavami, realizaciji IP. 

SODELOVANJE Z LOGOPEDINJO IN ZUNANJIMI IZVAJALCI DSP:  

Sodelovali sva z logopedoma Matejo Gačnik in Jaro Košuto. 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI:  

- s Policijsko postajo Piran, 

- s PGD Piran, 

- z Mestno knjižnico Piran,  

- z vrtcem Mornarček Piran in enoto Barčica Portorož, 

- s CKSG Portorož, 

- z  Epi centrom Piran , 

- s šolsko zobno ambulanto,  

- z Zdravstvenim domom Piran, 

- z gostujočimi učenci in mentorji jezikovne šole, 

- z Zvezo združnenih borcev  za vrednote NOB, 

- z lokalno skupnostjo in društvi, 

- z Občino Piran, 

- z OZ RK Piran, 

- z Obalnimi galerijami Piran, 

- z Glasbeno šolo Piran, 

- s podjetjem Okolje Piran, 

- z Gledališčem Koper, 

- z Društvom ljubiteljev kulturne in naravne dediščine Anbot Piran, 

- in drugimi. 

5. OSTALE DEJAVNOSTI  

a) Učence sva vključili in jih pripravljali na naslednja tekmovanja:  

- Matematični kenguru,  

- Cankarjevo tekmovanje Mehurčki, 

- naravoslovno tekmovanje Kresnička, 

- Cici - vesela šola,  

- Bralna značka,  
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- tekmovanje za zdrave in čiste zobe. 

b) Učence sva spodbujali za sodelovanje na natečajih. 

c) Piranski oddelek je v tem šolskem letu nadaljeval s sodelovanjem z OŠ iz Indianapolisa (Indiana, ZDA) in 

vzpostavil stike z OŠ iz Španije. 

d) Učence sva pripravili za nastope na prireditvi ob zaključku UNESCO projekta Dobimo se pri svetilniku!/Kako 

čudovit je ta svet, na proslavi ob Dnevu državnosti in na zaključni šolski prireditvi To smo mi. 

e) Sodelovali smo v razpisanih UNESCO projektih. 

f) Izvajali smo aktivnosti, vezane na razvoj bralne pismenosti in računalniškega opismenjevanja.  

e) Vključili smo se v solidarnostne akcije za pomoči potrebne ljudi in živali. 

 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

V naslednjem šolskem letu bova delovali v smeri doseganja skupnih ciljev in realizaciji planov naše šole.                                                                                              

2. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA 2.  RAZREDA 

Člani SAK: Irena Žerjal  

Vodja aktiva: Senja Rojc Križman 

Po potrebi so se aktivu pridružili še ostali učitelji, ki so poučevali v oddelkih 2. razreda. 
 

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

 

Redno sva se sestajali in oblikovali:  

 pregled in priprava letnih priprav (usklajevanje vsebin z LDN, akcijskim načrtom šole, planiranimi skupnimi 
projekti  in drugimi dejavnostmi šole), 

 vertikalno usklajevanje kriterijev znanja pri različnih predmetih,  

 priprava in sodelovanje na intertednu Dobimo se pri svetilniku, 

 priprava in organizacija dni dejavnosti in finančnega načrta stroškov, 

 usklajevanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja, 

 izmenjava dobre prakse, 

 priprava strategij za učenčevo sprejemanje odgovornosti za svoje delo, navajanje na proces 
samoevalvacije in načrtovanje dela, 

 sprotna usklajevanja, 

 priprava na roditeljske sestanke, 

 analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelka ob konferenčnih obdobjih, 

 udeležba na tekmovanjih iz matematike, naravoslovja, računalniškega opismenjevanja in slovenščine ter 
udeležba na sprotnih razpisih in natečajih, 

 načrtovanje in izpeljava dejavnosti in veščin za dvig kakovosti znanja, 

 upoštevanje predlaganih smernic ob analizi NPZ-jev , 

 upoštevanje in izvajanje nalog akcijskega načrta šole, 

 skupni usklajevalni sestanki za načrtovanje dejavnosti projektov Fit pedagogika, 8 krogov odličnosti in 
vsebin glede bontona in zdravstvene vzgoje. 

 

             Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnikov SAK-a.  
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2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA. 

 

- Delo sva si enakovredno porazdelili, tako pri načrtovanju pouka, kot pri dnevih dejavnosti in ostalih dejavnostih. 
Pri delu z učenci sva veliko časa posvetili medsebojnim odnosom, postavljanju meja, sprejemanju odgovornosti, 
samovrednotenju dela, razumevanju in osvajanju ciljev.  

- Letošnje šolsko leto je bilo namenjeno vrednotam skozi dejavnosti na temo: 25. obletnica Zdrave šole in 25. 
obletnica UNESCO šole. 

- Zadolžitve sva si sproti delili glede na naravo in obsežnost dela v posameznem oddelku, predvsem pa sva pri 
delu sodelovali in se skupno dogovarjali. 

 
Irena Žerjal: 

- članstvo tima Zdrava šola 
- članstvo šolskega tima za kakovost 
- članstvo šolskega tima za preventivne dejavnosti  
- član v Svetu zavoda 
- Projekt Spirit  
- Jezikovna šola 
- Ostali projekti 
 

Senja Rojc Križman: 

- vodja SAKa 2. razredov 
- vodja tima Zdrava šola 
- članstvo šolskega tima za protokol, sprejem gostov, urejanje prostorov 
- članstvo šolskega tima za preventivne dejavnosti  
- Jezikovna šola 
- Ostali projekti 

 

3.  REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI  

 

Dnevi dejavnosti so bili realizirani. 

 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. 

PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI ... 

 

SODELOVANJE S STARŠI:  

- mesečne govorilne ure, roditeljski sestanki, individualni razgovori – učna in vzgojna problematika 

- sodelovanje s starši, ki so se vključevali v pouk in vodili dejavnosti 

- predstavitev za starše: zaključna prireditev To smo mi, razredna delavnica Jejmo v barvah z ZD Piran 

- delavnica za starše zdravstvene vzgoje Jejmo v barvah  

- izdelava zunanje učilnice 

- Zeleni dan 
 

SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNI AKTIVI:  

- Sodelovali in usklajevali sva delo z učiteljicami OPB, učiteljicami: italijanščine, športa, matematike, 
slovenščine, angleščine, knjižničarko, računalništva . 

- Z drugimi aktivi. 

- Udeležba na študijski skupini.  
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SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE:  

Glede na potrebo in specifiko problema/dela v razredu, sva se posvetovali z ravnateljico in pomočnico 
ravnateljice. 
 

SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO:  

Preko celega leta sva sodelovali s ŠSS, pedagoginjo Vesno Prunk. Sodelovanje je bilo namenjeno predvsem 
reševanju problemov otrok z učnimi, vedenjskimi  težavami in drugimi težavami.  
 

SODELOVANJE Z LOGOPEDINJO/LOGOPEDOM IN ZUNANJIMI IZVAJALCI DSP:  

Sodelovali sva z izvajalci DSP in logopedinjo Matejo Gačnik in logopedom Jaro Košuta, izvajalcema programa, ki 
sodelujeta s šolo.  
 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI:  

- Zdravstveno vzgojni center ZD Piran 

- CKSG Portorož 

- Občina Piran 

- Javno podjetje Okolje Piran 

- Mestna knjižnica Piran 

- Pomorski muzej Sergej Mašera 

- Društvo tabornikov Rod Sergeja Mašera 

- Glasbena šola Piran 

- Vrtec Mornarček Piran in enota Barčica Portorož 

- Akvarij Piran 

- Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije 

- Društvo Anbot 

- Avditorij Portorož 

- Policijska postaja Piran 

- Lokalna skupnost 

- Mediadom Piran 

- Epi center Piran 

- Sodelovanje na prireditvah (šolskih in v lokalni skupnosti) 

- Sodelovanje na natečajih in tekmovanjih 

- Sodelovanje s šolami v tujini preko E-razmus projektov 

- V učni proces sva aktivno vključevali gostujoče učence jezikovne šole. 
 
 
 

5. OSTALE DEJAVNOSTI  

 

Učence sva vključili in jih pripravljali na tekmovanje za:  

- Računalniško tekmovanje Bober 

- Naravoslovno tekmovanje Kresnička 

- Matematični kenguru  

- Cankarjevo tekmovanje Mehurčki 

- Cici- vesela šola  

- Bralna značka  

- Učence sva spodbujali za sodelovanje na natečajih in nastopih.  
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6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

V naslednjem šolskem letu bova sledili skupnim ciljem in planom naše šole. 

 

3. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA 3 . RAZREDA 

 

Vodja aktiva: Katarina Petrič 

• Članici aktiva:  Katarina Petrič in Barbara Sotošek Mrovlje 

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

 Sestanki, obravnavane vsebine:  

Redno sva se sestajali in ob letnem delovnem načrtu oblikovali:  

- LDN in pregled standardov in ciljev ter kriterijev po predmetih,  

- opisnike, ki sva jim sledili pri preverjanju in ocenjevanju znanja,  

- načrtovali, organizirali in izvedli dneve posebnih dejavnosti, 

- vsebine za interteden Kako čudovit je ta svet ter obeleženju 25 letnice UNESCA in Zdrave šole, 

- načrt in dejavnosti za pripravo učencev na NPZ,  

- načrtovali in izvedli različne oblike sodelovanja s starši, 

- načrtovali obogatitve pouka v sodelovanju z zunanjimi institucijami, 

- vnašali dodatna individualna znanja in izkušnje v pouk in šolsko delo. 

 Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnika aktivov.  

 

2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA. 

Delo sva si enakovredno porazdelili, tako pri načrtovanju pouka, kot pri dnevih dejavnosti ter ostalih zadolžitvah. Pri 
delu z učenci sva veliko časa posvetili medsebojnim odnosom, postavljanju meja, sprejemanju odgovornosti, 
samovrednotenju dela, razumevanju, usvajanju učnih ciljev in aktivnim odmorom (med poukom in odmori, motivacija za 
športne dejavnosti izven pouka). Sodelovali sva v projektih pod okriljem UNESCA, slovenske javne agencije Spirit ter 
raznih likovnih natečajih. Učence sva pripravili za tekmovanja iz naravoslovja, slovenščine matematike, bralne značke, 
računalniškega opismenjevanja ter za NPZ iz slovenščine in matematike. 
Kot vodja sem bila odgovorna za sklic sestankov, pravočasno obveščanje, pisanje zapisnikov in poročil.  
  

3.  REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI  

Opravili smo 4 kulturne dneve, 3 naravoslovne dneve, 3 tehniške dneve in 5 športnih dni.  

 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. 

PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI ... 

SODELOVANJE S STARŠI  

- mesečne govorilne ure , roditeljski sestanki, individualni razgovori – učna in vzgojna problematika, 

- predstavitev za starše: zaključna prireditev To smo mi 

- proslava ob dnevu spomina na mrtve in dnevu samostojnosti in enotnosti v sodelovanju s člani 

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. 
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SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNI AKTIVI:  

Sodelovali in usklajevali sva delo z učiteljicami OPB, učiteljicami italijanščine, angleščine, športa, matematike, 

slovenščine in knjižničarko .  

SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE:  

Glede na potrebo in specifiko problema/dela v razredu, sva se posvetovali z ravnateljico. 

SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO:  

Preko celega leta sva sodelovali s ŠSS, pedagoginjo Vesno Prunk.  

Sodelovanje je bilo namenjeno predvsem reševanju problemov otrok z učnimi in vedenjskimi  težavami. 

SODELOVANJE Z LOGOPEDOM:  

Sodelovali sva z izvajalcem programa, ki sodeluje s šolo. 

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI:  

 - s Policijsko postajo Piran, 

-  z Mestno knjižnico Piran,  

- z Vrtcem Mornarček Piran in enota Barčica Portorož, 

- z  Epicentrom Piran,  

- s šolsko zobno ambulanto,  

- z Zdravstvenim domom Lucija, 

- z  lokalno skupnostjo, 

- z Glasbeno mladino Slovenije, 

- z Muzejem iluzij v Ljubljani, 

- z javnim podjetjem Okolje Piran, 

- z slovensko javno agencijo Spirit, 

- z gostujočimi učenci in mentorji jezikovne šole iz Avstrije in Italije. 

5. OSTALE DEJAVNOSTI  

a) Učence sva vključili in jih pripravljali na tekmovanje za:  

 Vegovo priznanje - MAT  

 Cankarjevo tekmovanje – SLJ 

 Kresnička - SPO 

 Cici vesela šola  

 Bralna značka  

 Bober – računalniška pismenost  

• Učence sva spodbujali za sodelovanje na natečajih, v projektih  in na prireditvah. 

 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

V naslednjem šolskem letu bom s kolegico Aleksandro Lozinšek delala v prvem razredu. Članica aktiva Barbara 

Sotošek Mrovlje pa v petem razredu. Sledili bova skupnim ciljem in planom naše šole. 
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4. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA 4.  , 5.  RAZRED 

 

Vodja aktiva: Asta Vrkič 

• Člani aktiva:  Tatjana Uršič, Aleksandra Lozinšek 

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

  

 Sestanki, obravnavane vsebine:  

V šolskem letu 2018/19 smo se sestale 6 krat. Obravnavale smo vsebine, ki smo jih planirale z letnim delovnim 

načrtom. Poseben poudarek smo namenile uresničevanju akcijskega  načrta  šole (bralna pismenost, računalniško 

opismenjevanje in dvig kakovosti). Učence smo navajale na evalvacijo in načrtovanje lastnega dela,  izdelali smo si 

posebne mape, v katere smo beležili načrt in izvedbo zastavljenih ciljev, zapisovali smo tudi  dejavnosti projekta 8 

krogov odličnosti in dejavnosti v okviru SUŠ-a. 

 Pripravile in uskladile smo finančni načrt za načrtovane dejavnosti. Dogovorile smo se o vsebini roditeljskih sestankov 

in planirale datume ocenjevanj. Dogovorile smo se o vsebinah in  dejavnostih v času intertedna Kako čudovit je ta svet 

in projektih slovenske ASP mreže.  Pregledale in potrdile smo izbor učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za 

naslednje šolsko leto. Udeležili smo se različnih tekmovanj  (Vegovo, Cankarjevo, Bober, Kresnička, Cici vesela šola). 

Evalvirale smo učni uspeh v obeh vzgojno izobraževalnih obdobjih, usklajevale kriterije ocenjevanja in obravnavale 

tekočo problematiko v oddelkih.  

 

 

2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA. 

 
Delo smo si enakovredno porazdelile, tako pri načrtovanju pouka, kot pri dnevih dejavnosti in ostalih dejavnostih. Pri 
delu z učenci smo veliko časa posvetili medsebojnim odnosom, postavljanju meja, sprejemanju odgovornosti, 
samovrednotenju dela, razumevanju in osvajanju ciljev.  
Kot vodja sem bila odgovorna za sklic sestankov, pravočasno obveščanje, pisanje zapisnikov in poročil.  
 
Zadolžitve smo si sproti delili glede na naravo in obsežnost dela v posameznem oddelku, predvsem pa smo pri delu 
sodelovale in se skupno dogovarjale. 
Tatjana Uršič: 

- razredništvo 4. a razreda, 

- mentorstvo SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE – razredna stopnja in Šolskega parlamenta,  

- priprava in izvedba proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 

- članstvo v Timu za dvig kakovosti šole, 

- mentorstvo učencem pri tekmovanjih (Vegovo, Cankarjevo, Cici vesela šola, Kresnička, Bober, bralna značka, 

čisti zobje), 

- ocenjevalka NPZ za matematiko, 6.razred. 

Asta Vrkič: 

- razredništvo 5. a razreda, 

- koordinacija dejavnosti za nadarjene učence – predmetna stopnja,  

- članstvo v Timu za dvig kakovosti šole, 

- priprava in izvedba proslave ob kulturnem dnevu, 
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- mentorstvo učencem pri tekmovanjih (Vegovo, Cankarjevo, Kresnička, Bober, bralna značka, tekmovanje za 

zdrave in čiste zobe), 

- član skupine akcijskega načrta – Bralna pismenost, 

- koordinatorka za tekmovanje v naravoslovju od 1. – 7. razreda (Kresnička), 

- mentorstvo učencem Male sive celice, 

- ocenjevalka NPZ za slovenščino, 6.razred. 

 

Aleksandra Lozinšek: 

- razredništvo 4. b razreda, 

- koordinatorka za tekmovanje Bober, 

- ocenjevalka NPZ za slovenščino, 6.razred, 

- mentorstvo učencem pri tekmovanjih (Vegovo, Cankarjevo, Kresnička, Bober, bralna značka, tekmovanje za 

zdrave in čiste zobe). 

 

 

3. REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI IN ŠOLE V NARAVI. 

 

Realizirale smo vse planirane dneve dejavnosti in zimsko šolo v naravi za 5. razred v Ravnah na Koroškem. 

 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. 

PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI … 

 

Sodelovanje s starši je potekalo redno in sprotno preko mesečnih govorilnih ur, roditeljskih sestankov in individualnih 

razgovorov. 

Z drugimi aktivi smo sodelovali pri organizaciji proslav, vključevanju v skupne projekte, pri načrtovanju strokovnega 

dela učiteljev. 

Sodelovanje z vodstvom je potekalo na ravni usklajevalnih, pedagoških in redovalnih konferenc, letnih razgovorov in 

individualno glede na potrebe. 

Sodelovanje s ŠSS in izvajalci DSP je potekalo po načrtu, glede na tekočo problematiko posameznega oddelka. 

Sodelovale smo s strokovnim osebjem CKSG Portorož, logopedinjo Matejo Gačnik in logopedom Jaro Košuto. 

Preko šolskega leta smo sodelovali z Občino Piran, Mestno knjižnico Piran, slovenskim Karitasom, Morsko biološko 

postajo Piran, Zdravstvenim domom Lucija, Slovenskim šolskim muzejem, Predjamskim gradom, Krajinskim parkom 

Sečoveljske soline, Cankarjevim domom Ljubljana, Društvom Anbot,  EPI centrom Piran, Okoljem Piran, z gostujočimi 

učenci in mentorji jezikovne šole in z učitelji v okviru projekta Erasmus.  

 

5. OSTALE DEJAVNOSTI  

 

-  Interteden Kako čudovit je ta svet, Unesco projekt v sodelovanju z društvom Anbot- Naš kraj- njegova kulturna 

in naravna dediščina,  
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- izvajanje vzgoje za zdravje v osnovnih šolah – Varno s soncem, Krepitev zdravja in delavnice v okviru 

načrtovanih dejavnosti zdravstvene vzgoje, 

- zimska šola v naravi (5. a ), 

- izdelovanje girland v sodelovanju z Avditorijem Portorož, 

- likovni natečaji, 

- sodelovanje pri organizaciji prireditve Skrb za zdrave zobe, 

- kolesarski izpit. 

 

Učence smo vključile in jih pripravljale na naslednja tekmovanja:  

  

 Vegovo - tekmovanje iz matematike,  

 Cankarjevo - tekmovanje iz slovenščine, 

•    Bober - tekmovanje iz računalniške pismenosti,  

 Cici - vesela šola,  

 Bralna značka (slovenščina, italijanščina, angleščina), 

 Kresnička - tekmovanje iz naravoslovja.  

       •    Učence smo spodbujale za sodelovanje na natečajih in nastopih. 

 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

Izvajale bomo dejavnosti po planu SAK.  

Nadaljevale bomo z začetimi akcijami in projekti, ki so se izkazali za učinkovite in koristne, v okviru projekta 

POGUM bomo izvajali dejavnosti, ki krepijo veščine (samoučinkovitost, sodelovalno učenje…).  

V naslednjem šolskem letu bomo delovale v smeri doseganja skupnih ciljev in realizaciji planov naše šole. 

 

5. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA PODALJŠANEGA BIVANJA  

Vodja aktiva: Lorena Lovrečič 

Člani: Karmen Mozetič, Milva Kocjančič, Mojca Švonja, Nina Šegš, Aleksandra Lozinšček Tarita Sirk. 

 

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

  

 Sestanki, obravnavane vsebine:  

 

V šolskem letu 2018/2019 smo izvedle šest strokovnih aktivov. Poleg rednih zadolžitev članic aktiva smo obravnavale 

vsebine iz okrožnic Zavoda za šolstvo in šport. Na aktivih OPB smo skupno načrtovale vključevanje v šolske projekte 

in izvedbe delavnic v času UPČ. Skupno smo načrtovale delo aktiva glede na letni čas in učne vsebine ter z izdelki 

učencev sodelovale na likovnih natečajih. Velik poudarek smo namenile pisanju domačih nalog. 
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2. ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA 

 

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali pri skupnih šolskih projektih in se vključevali v številne likovne natečaje in 

tekmovanja.  

Projekti: 

1. Interteden »Kako čudovit je ta svet« - aktiv PB 

2. Veseli december – novoletni sejem na matični in podružnični šoli – aktiv PB 

3. Spomladanski sejem – Mojca Švonja in Lorena Lovrečič 

4. Vzgajamo zelišča – Lorena Lovrečič 

 

Likovni natečaji:  

1. Likovni natečaj »Mladi v svet energije« – mentorica Nina Šegš 

2. Likovni natečaj »Cvetje« – mentorica Nina Šegš 

3. Tačkov likovni natečaj 2019 – mentorici Lorena Lovrečič in Nina Šegš 

4. Likovni natečaj »Podarite nam modro srce« – mentorici Mojca Švonja in Nina Šegš 

5.  

V prednovoletnem času smo izvedli novoletne delavnice in novoletni sejem za vse učence podaljšanega bivanja. V 

času spomladanskih počitnic smo izvedli spomladanske delavnice in spomladanski sejem za vse učence podaljšanega 

bivanja. Zbrane prostovoljne prispevke smo namenili šolskemu skladu in nakupu ustvarjalnega materiala in igrač. 
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3. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, 

SPECIALNO PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI … 

 

Učiteljice OPB smo sodelovale z učitelji razrednega pouka, z učitelji predmetnega pouka, s šolsko svetovalno službo, 

s knjižničarko in ostalimi delavci šole preko individualnih posvetovanj. S starši učencev smo sodelovale na roditeljskih 

sestankih, mesečnih govorilnih urah, preko individualnih razgovorov in preko pisnih obvestil (beležke).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  

 

Učiteljice smo se v letošnjem šolskem letu izobraževale iz različnih vsebin, ki so bile organizirane za celoten učiteljski 

zbor.  

 

 

5. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

V prihodnjem šolskem letu bomo nadaljevale z izvajanjem skupnega cilja: kultura prehranjevanja in obnašanja v 

jedilnici, samostojno, redno in pravilno opravljanje domačih nalog.  

Še naprej pa bomo sodelovale na likovnih in literarnih natečajih, ki jih bomo izvajale v času ustvarjalnega preživljanja 

prostega časa. Prav tako se bomo vključevale v skupne šolske projekte. 
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6. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA JEZIKOSLOVJE 

Vodja aktiva: Anica Žumer 

Člani aktiva:  Nataša  L. Kozlovič  (učiteljica TJA) 

                               Zorica  Matović  (učiteljica SLO ) 

                               Tarita Sirk (učiteljica TJA) 

                               Nina Šegš  (učiteljica ITD) 

                               Snežana Gustinčič  (knjižničarka)                   

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

  

 Člani aktiva:  Nataša  L. Kozlovič  (učiteljica TJA) 

                               Zorica  Matović  (učiteljica SLO ) 

                               Tarita Sirk (učiteljica TJA) 

                               Nina Šegš  (učiteljica ITD) 

                          Snežana Gustinčič  (knjižničarka)                   

 

 Sestanki, obravnavane vsebine. 

 V šol. letu 2018/19 smo  se sestale štirikrat. Obravnavale smo tekoče zadeve in problematiko, analizirale 

smo učni uspeh po razredih in bralno značko ter se dogovorile o učbenikih in delovnih zvezkih za naslednje 

šolsko leto. 

              

   Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnikov aktiva. 

 

2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA. 

Tarita Sirk je  učila neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu in tuji jezik v 2., 3. in 4. razredu. Pri pouku so 
učenci od prvega do četrtega razreda sodelovali pri angleški bralni znački (EPI reading badge). Bila je nosilka za 
2. razred v OPB. 
 
Anica Žumer je učila ITD od 3. do 9. razreda. Od 5. do 9. razreda je izvedla bralno značko.  
Bila je sorazredničarka 8.a razreda. Bila je skrbnik načrta integritete. Bila je vodja SAK za jezikoslovje. Pripravila 
je učence na tekmovanje iz italijanščine. Izpeljala je dva dneva dejavnosti: Ogled Krajinskega parka v Strunjanu in 
Tartini in dvojezičnost. 
 
Nataša L. Kozlovič je učila TJA od 4. do 9. razreda. Bila je razredničarka 6.b razreda. Izvedla je angleško bralno 
značko od 4. do 9. razreda. Organizirala in izvedla je šolsko tekmovanje za 8. in 9. razred ter sodelovala pri 
vrednotenju nalog in nadzoru na državnem tekmovanju za 8. in regijskem tekmovanju za 9. razred. Vrednotila je 
naloge NPZ za 6. razred. Vodila je interesno dejavnost English Stars (priprava na tekmovanje). Sodelovala je v 
projektu Erasmus+. Bila je predsednica Sveta zavoda. Pripravila je poizvedbe za rezultate NPZ za učence 6. 
razreda, izdelala poročila o letošnjih dosežkih NPZ v 6. razredu. Organizirala je ekskurzijo v London za učence 8. in 
9. razreda. 
 
Zorica Matović je učila slovenski jezik od 6. do 9. razreda, dodatni in dopolnilni pouk iz SLJ za učence od 6. do 9. 
razreda, izpeljala šolsko in regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje za učence predmetne stopnje, pripravljala 
učence na literarne tečaje, organizirala in izpeljala kulturne dneve (ogled gledaliških predstav) za učence 
predmetne stopnje ter ekskurziji na Gorenjsko in Dolenjsko za učence 7., in 8. razreda, za tekmovalce za 
Cankarjevo tekmovanje je organizirala ekskurzijo Po poteh Cankarjeve mladosti, pripravljala učence na 
komemoracije ob spominskih dnevih, lektorirala prispevke za objavo, vodila tim za bralno pismenost učencev. Bila je 
tudi PGO za vrednotenje NPZ učencev 6. razreda, pripravila poizvedbe za rezultate NPZ za učence 6. in 9. 
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razreda, izdelala poročila o letošnjih dosežkih NPZ v 6. in 9. razredu. Bila je mentorica bralne značke za učence 6.-
9. razreda. Organizirala je ekskurzijo v London za učence 8. in 9. razreda. Vodila je bralno-debatni krožek. Bila je 
šolska koordinatorica za projekta NMK in Unesco ima talent. Izvedla je srečanje ekoaktivistov. 
 
 
Nina Šegš je učila italijanščino v 1. in v 2. razredu v Piranu in v  Portorožu. Bila je nosilka v OPB  za 1. razred. 
Vodila je interesno dejavnost Igriva italijanščina za 1., 2. in 3. razred v Piranu.    
  
Snežana Gustinčič je šolska knjižničarka in skrbnica šolskega sklada. 
 

3.  REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI IN ŠOLE V NARAVI  

- Vsebine smo usklajevale z LDN in dejavnostmi šole,  
- Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani:  

 Žumer – Dvojezičnost in Tartini,  Krajinski park Strunjan; 

 Kozlovič L. – Kultura prehranjevanja; 

 Matović- Obisk gledališča za učence PS, Po poteh kult. dediščine (Dolenjska in Gorenjska), koordinirala je 
oglede filmov v organizaciji Občine Piran; 

 Gustinčič – koordinacija projekta Rastem s knjigo (Mestna knjižnica in učenci 7. r.), koordinacija prireditve za 
zlate bralce, priprava knjižnih nagrad za učence, izvedla je učno uro o navajanju virov v 9. razredu. 

 
- Sodelovale smo na Intertednu  Kako čudovit je ta svet (izbor dejavnosti za učence), 
- Dopolnile smo kriterije in opisnike za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
- Pripravile smo učence na tekmovanja iz znanja angleškega jezika, na Cankarjevo tekmovanje in tekmovanje iz 
italijanščine. 
- Izvedle smo tekmovanje bralne značke (slovenščina, italijanščina, angleščina). 
- Poglabljale smo delo z učenci za povečevanje sprejemanja odgovornosti za svoje delo ter integrirale vsebine 8 
krogov odličnosti v pouk.  
- Poglabljale smo delo z učenci za preprečevanje nasilja. 
- Izdelale smo individualne programe za nadarjene in za učence s posebnimi potrebami in za priseljence. 
- Analizirale smo učne in vzgojne rezultate oddelkov ob zaključku konferenčnih obdobjih. 
- Pripravile smo individualizirane programe za učence s posebnimi potrebami (Nataša Kozlovič L.). 
- Pregledale smo smernice iz analiz NPZ in jih upoštevale pri načrtovanju dela. 
- Vrednotile  smo NPZ . 
- Pripravljale smo učence na  popravne  izpite.  
- Izvajale smo dopolnilni in dodatni pouk. 
- Udeležile smo se izobraževanj na šoli. 
- Učenci so sodelovali na razpisih in literarnih natečajih (Na krilih metulja). 
- Koordinirale smo oglede gledaliških predstav. 
- Pripravile in izvedle smo kulturne dneve. 
- Pomagale smo pri pripravi šolskih proslav. 
- Sodelovale smo z Mestno knjižnico Piran (projekt Rastem s knjigo). 
- Izvedle smo ekskurzijo v London. 
 
Poudarek na dejavnostih: 
- načrtno vnašanje problemskega učenja, 
- navajanje na strategije za učenje učenja, 
- načrtno razvijanje funkcionalne bralne pismenosti (Akcijski načrt šole), 
- računalniško opismenjevanje (Akcijski načrt šole), 
- skrb za sprotno urejanje in posodabljanje šolske spletne strani. 
 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. 

PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI  

 

Z vsemi zgoraj navedenimi institucijami in službami smo sodelovale po potrebi, s starši pa na govorilnih urah, na 

roditeljskih sestankih, na sestankih za pripravo in evalvacijo IP in po telefonu. 
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Sodelovale smo s srednjo šolo Izola, Krajinskim parkom Strunjan, g. Duško Žitko, z Zavodom za turizem in kulturo 

Žirovnica, Zavodom Parnas, Občinsko turistično zvezo Ivančna Gorica, z Gledališčem Koper, OŠ Cvetka Golarja 

Škofja Loka, Mediadomom Pyrhani, Art kinom Odeon Izola. 

 

5. OSTALE DEJAVNOSTI 

  
- Delo z nadarjenimi učenci na predmetni stopnji: sodelovanje pri pripravi IP, izdelava dodatne ponudbe dejavnosti 
za nadarjene.  
- Nacionalno preverjanje znanja: sodelovanje pri vrednotenju preizkusov nacionalnega preverjanja znanja, ki ga 
organizirata Zavod za šolstvo in RIC. 
- Učbeniki, del. zvezki, didaktični pripomočki: sprotno seznanjanje z novostmi v strokovni in didaktični literaturi ter 
IKT. 
- Izobraževanje: udeležba na srečanjih v okviru študijskih skupin, strokovnih izobraževanj, ki jih je organizirala šola 
ter zunanje institucije.  
- Projekti: Bralna pismenost, Unesco ima talent.  
- Člani aktiva smo se vključili v projekte po navodilih koordinatorjev.   
- Mednarodni UNESCO tabor - interdisciplinarni teden Kako čudovit je ta svet (vsi člani aktiva). 
- Spominski dnevi, pomembni dogodki, prireditve:  

- komemoracije padlim borcem. 
- Sodelovanje na šolskih prireditvah po LDN.  
- Izvedba zaključnega kviza NMK. 
 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 
-TJA:  V prvem in drugem razredu sprotno preverjanje znanja iz dveh spretnosti (poslušanje in slušno razumevanje 
ter govorjenje), v tretjem razredu pa iz štirih (dodana sta branje in bralno razumevanje ter pisno sporočanje), 
izdelava napotkov in kriterijev za urejanje zvezka ter medpredmetno povezovanje z vsebinami drugih predmetov.  
- usklajevanje vsebin z LDN in dejavnostmi šole,  
- priprava, organizacija in vodenje dni dejavnosti, 
- priprava in sodelovanje v UNESCO projektih, 
- dopolnjevanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
- poglabljanje dela z učenci za povečevanje sprejemanja odgovornosti za lastno delo,  
- poglabljanje dela z učenci za preprečevanje nasilja, 
- izdelava individualnih programov za nadarjene, 
- analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelkov ob zaključkih konferenčnih obdobij, 
- priprava IP, 
- vrednotenje NPZ,  
- sprotno usklajevanje, 
- sodelovanje na javnih in šolskih prireditvah, 
- priprava učencev na tekmovanja,  
- organizacija in izvedba šolskih tekmovanj ITD, SLJ, TJA, 
- izdelava strategij za izboljšavo rezultatov na NPZ, 
- organizacija interesnih dejavnosti za dvig interesa do branja (bralno-debatni krožek), 
- nadaljevanje dejavnosti s šolskimi ekoaktivisti. 
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8. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV MATEMATIKE IN  FIZIKE 

Vodja aktiva:  Martin Bobič 

Člani aktiva:  Milka Ušaj 

 

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

  

 Člani aktiva: Milka Ušaj. 

 Sestanki, obravnavane vsebine: Organizacija dni dejavnosti in skupnih  projektov 

 Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnika aktivov. 

 

2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA, HOSPITACIJE. 

 
Milka Ušaj: 

- poučevanje matematike v 6a in 6.b, 

- dopolnilni pouk matematike v 6. Razredu, 

- sodelovanje pri organizaciji šolskega Vegovega tekmovanja in popravljanje pol na šolskem in regijskem 
tekmovanju,  

- DSP za Auroro Simović. 
 
 

Martin Bobič: 

- poučevanje matematike v 7., 8.  in 9. razredu, 

- poučevanje fizikie v 8. in 9. razredu, 

- Dodatni pouk za 7.,8. In 9. razrede, 

- organizacija šolskega Vegovega tekmovanja in Štefanovega tekmovanja ter popravljanje pol na šolskih in 
regijskih tekmovanjih,  

- popravljanje NPZ-ja, 

- DSP za Matijo Časarja, 

- DSP za Mirzo Muminovića; 

- fotografiranje raznih dogodkov in urejanje fotografij. 
 

 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. 

PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI……. 

Sodelovanje s starši je potekalo redno in sprotno preko roditeljskih sestankov in govorilnih ur. 

Z drugimi aktivi smo sodelovali pri organizaciji proslav, vključevanju v skupne projekte, pri načrtovanju strokovnega 

dela učiteljev. 

Sodelovanje z vodstvom je potekalo na ravni usklajevalnih, pedagoških in redovalnih konferenc, individualno glede 

na potrebe. 

Sodelovanje s ŠSS in  izvajalci DSP je potekalo po načrtu, glede na tekočo problematiko posameznega učenca in 

oddelka 

6. OSTALE DEJAVNOSTI  

 

- organizacija šolskih tekmovanj iz matematike in fizike, 

- izvedba in popravljanje NPZ-ja.                                                                                                       
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9. POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV       

NARAVOSLOVJA IN DRUŽBOSLOVJA  

Vodja aktiva: Bojana Morato 
Člani aktiva: Andreja Fabbro, Izabel Jurman (Vida Lang),  Smiljana Steinbacher, Valter Janko in Nadja Janko 
Po potrebi so se aktivu pridružili še ostali učitelji, ki poučujejo v drugi in tretji triadi. 
 
Sestanki in obravnavane vsebine:  
Sestali smo se osem krat, večinoma po dogovoru, s posameznimi člani SAK tudi korespondenčno, saj je bilo zaradi 
zaposlitev članov SAK na več šolah težko uskladiti enoten termin. Obravnavali smo naslednje vsebine: 
pregled letnega delovnega načrta šole, pregled in potrditev smernic letnega programa dela aktiva, pregled 
obvestil vrtcem šolam in dijaškim domovom, pregled realizacije plana ter opravljenega dela v šolsko leto 
2018/2019 (dopolnilni pouk, dodatni pouk, dnevi dejavnosti, projekti, študijske skupine, hospitacije, sodelovanje z 
zunanjimi institucijami in ustanovami), pregled podatkov za učbenike, delovne zvezke in šolske potrebščine, 
utemeljitev izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020, pregled in načrtovanje dni dejavnosti za šolsko leto 
2019/2020. 
Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnikov aktivov. 

 

REALIZACIJA NALOG POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA 
 
Andreja Fabbro:  
- Vodja štirih ND / ekskurzij: Po notranjskem krasu, Obpanonske pokrajine, Alpske pokrajine in Dragonja – 
proučevanje tekočih voda. 
- So-koordinatorica ND Rižarna in Glinščica. 
- Koordinatorica skupine za turizem v okviru intertedna Kako čudovit je ta svet. 
- Organizirala in izvedla je šolsko tekmovanje iz GEO in sodelovala na območnem in državnem. 
- Vodila je dopolnilni in dodatni pouk geografije in 
- Sodelovala na študijskih srečanjih.  
 
Vida Lang (do 28. 2. 2019) Izabel Jurman (od 1. 3. 2019):  
- Vodja dveh ND (Resslov gaj in školjčišče ter Poskusi v kemiji).  
- So-koordinatorica ND (Dragonja – proučevanje tekočih voda). 
- Vodja THD (Zeleni dan). 
- So-koordinatorica dveh THD (Filmska vzgoja in Povabimo sonce v šolo – okoljski izzivi). 
- Organizirala in izvedla je šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja, tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni in tekmovanje iz naravoslovja (Kresnička). 
- Sodelovala na območnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni in na državnem tekmovanju iz znanja kemije. 
- Izvajala dodatno strokovno pomoč iz zgodovine učencu 7. razreda.  
- Koordinirala projekt Šolski ekovrt. 
- Mentorica Unesco projekta Kako čudovit je ta svet (za področje okolje).  
- Organizirala in izvedla valeto.  
- Pripravila in izvedla proslavo ob kulturnem prazniku. 
- Razredničarka 9. a razreda. 
 
Smiljana Steinbacher:  
- Vodja THD (Glasbila), so-koordinatorica THD (Elektrika in zvok, Filmska vzgoja).  
- Nosilka dveh KD (Tartini in dvojezičnost, Sprehod skozi zgodovino jazza).  
- Mentorica interesnih dejavnosti otroški pevski zbor na podružnici v Portorožu, otroški in mladinski pevski zbor ter 
ritmične sekcije Strojčki. 
- Mentorica na Glasbeni olimpijadi (šolsko tekmovanje, priprava na državno tekmovanje). 
- Z otroškim in mladinskim pevskim zborom je sodelovala na prireditvah v šoli in izven nje (interteden, komemoracija 
v Piranu, komemoracija v Strunjanu).  
- Sodelovala je na šolskih proslavah ob državnih in kulturnih praznikih ter pri pripravi in izvedbi prireditve To smo 
mi.  
- Izvajala je DSP. 
 
Bojana Morato:  
- Vodja SAK DNU. 
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- Vodja KD (Da ne bi pozabili) in so-koordinatorica KD (Rižarna in Glinščica).  
- So-koordinatorica THD (filmska vzgoja- ogled filma Schindlerjev seznam).  
- So-koordinatorica naravoslovnega dne Okolijski izzivi. 
- So-mentorica Unesco projekta Kako čudovit je ta svet (za področje mir). 
- Mentorica Unesco projekta Mednarodni dan strpnosti: Kultura pogovora - stop klevetanju. 
- So-mentorica SUŠ in šolskega parlamenta. 
- Ob obisku palestinskih otrok je na šoli pripravila predstavitev Palestine in palestinskega vprašanja za vse učence. 
- Organizirala in izvedla je šolsko tekmovanje iz znanja iz ZGO in sodelovala na območnem tekmovanju, kjer so 
tekmovalci na šolskem tekmovanju dosegli 3 bronasta priznanja, Teo Rušnjak (9.a) pa je na območnem tekmovanju 
dosegel srebrno priznanje.  
- Organizirala je pouk po posebnem programu (učne ure zgodovine v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran).  
- Koordinirala je dogovore z Muzejem vojaške zgodovine Pivka glede ekskurzije ter spremljala učence na ekskurziji 
v vojaški muzej Pivka (izvedba Društvo veteranov vojne za Slovenijo). 
- Organizirala srečanje z borci za ohranjanje vrednot NOB piranske občine. 
- Enkrat tedensko je izvajala ISP iz zgodovine.  
- Izobraževanje in študijske skupine: udeležila se je sklicev študijske skupine za ZGO in DKE ter se udeležila 
strokovnih izobraževanj in predstavitev strokovnega gradiva na OŠ Cirila Kosmača Piran, OŠ Sečovlje, v Novi Gorici 
in v Postojni.  
- Sodelovala je z organizacijo Amnesty International – dijaki Gimnazije Piran so pri pouku DKE v 7. in v 8. razredu 
izvedli delavnici: Pišem za pravice in Trajnostni razvoj. 
- Sodelovala je pri vrednotenju NPZ iz DKE. 
- Sodelovala je pri izvedbi kulturnih dni Po poteh kulturne dediščine in Tartini in dvojezičnost. 
 
Nadja Janko:  
- Razredničarka 7. a razreda.  
- Koordinatorica enega THD (Elektrika in zvok).  
- Mentorica učencem na natečajih Extempore Piran. 
- Sodelovanje v UNESCO delavnicah v okviru projekta Jezero je, jezera ni (Piran in kulturna dediščina): kamnoseška 
in pečarska delavnica.  
- UNESCO delavnica pri projektu Kako čudovit je ta svet. – slikanje po zidu (Kulturna dediščina – istrski topo, 
batana). 
- Kako čudovit je ta svet: razstava.  
- Projekt Zgodba o barki – ilustracije knjige. 
- Mentorica v projektu 3S Art plakati. 
- Skrbnica za likovno podobo hodnikov in atrijev šole.  
- Izdelava scen za šolske prireditve. 
- Pripravila in izvedla je proslavo ob dnevu državnosti in sodelovala pri pripravi prireditve To smo mi.  
- Vodja interesne dejavnosti likovni krožek.  
 
Valter Janko: 
Koordinator THD; Svetloba in barve 
Unesco projekt Kako čudovit je ta svet – kulturna in naravna dediščina solin. 
 
REALIZACIJA DNI DEJAVNOSTI IN ŠOLE V NARAVI 
 
Vsi dnevi dejavnosti, ki jih je načrtoval naš aktiv, so bili realizirani. Prav tako so realizirana tekmovanja iz znanja o 
sladkorni bolezni, iz kemije in naravoslovja, ZGO in GEO ter Glasbena olimpijada (tekmovanje na področju 
ustvarjanja glasbe ter poznavanja glasbene zgodovine). 
 
 
SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. 
PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI … 
 
S starši smo sodelovali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, na individualnih pogovorih, timskih sestankih in na 
prireditvah. Z vodstvom šole in ostalimi SAK smo se člani aktiva dogovarjali o izvedbi pouka in dnevov dejavnosti. 
Različne težave učencev na učnem in vedenjskem področju smo reševali v sodelovanju s svetovalno službo in s CSD, 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. Z aktivom matematike smo sodelovali pri izvedbi 
THD. Sodelovali smo tudi z aktivom podaljšanega bivanja, aktivom jezikoslovcev, z aktivom športnikov, s knjižničarko, 
z dramskim krožkom ter z jezikovno šolo. 
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Zunanje institucije, s katerimi smo sodelovali so: Pomorski muzej Sergeja Mašera Piran, Mestna knjižnica v Piranu, 
institucije povezane z ekskurzijami po Sloveniji in organizacijo KD, NIB - Morska biološka postaja Piran, Združenje 
borcev za vrednote NOB občine Piran, gimnazija Piran in Koper, JSKD Piran, Zavod za gozdove, Občina Piran, 
Likovni klub Solinar, Akvarij Piran, Muzej polžev in školjk Piran, Krajinski park Strunjan, Spomenik – taborišče Rižarna 
Trst, RIC, Turistična zveza Slovenije, Društvo diabetikov, Prirodoslovno društvo, Telekom, društvo Anbot , policijska 
postaja, ZD Piran in Lucija, Združenje Obalnih Kreativcev, Amnesty International Slovenija. 
 
OSTALE DEJAVNOSTI  
 
- Delo z nadarjenimi učenci na predmetni stopnji (likovni krožek, dodatni pouk naravoslovnih predmetov in 
zgodovine, ID umetnost, likovne delavnice, Extempore, obisk MBP, izvajanje delavnic ob dnevu odprtih vrat MBP, PZ, 
ritmična sekcija, priprava učencev na tekmovanje Glasbena olimpijada. 
- Nacionalno preverjanje znanja: sodelovanje pri vrednotenju preizkusov nacionalnega preverjanja znanja, ki ga 
organizirata Zavod za šolstvo in RIC (za predmet DKE).  
- Izbirni predmeti: priprava predstavitve izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. 
- Učbeniki, delovni zvezki, didaktični pripomočki: sprotno seznanjanje z novostmi v strokovni in didaktični literaturi ter 
IKT. 
- Izobraževanje: udeležba na srečanjih v okviru študijskih skupin. 
- Strokovna izobraževanja in predavanja, ki jih je organizirala šola ter zunanje institucije:  CŠOD: Misija; srečanje 
ASP koordinatorjev; Z roko v roki; Preprečevanje nasilnega ekstremizma skozi izobraževanje; Umanotera – 
Trajnostni razvoj; e-vrednotenje NPZ.  
- Projekt: Bralna pismenost, nadaljevanje. 
- Člani aktiva smo se vključili v projekte po navodilih koordinatorjev.  
- Pouk po posebnem programu:  
ZGO: filmska vzgoja: 9. r (B. Morato), učne ure ZGO v muzeju Piran. 
DKE 7 in 8: Pišem za pravice in Trajnostni razvoj (AI). 
- GUM: filmska vzgoja: 8. r (Smiljana Steinbacher), THD Glasbila, KD Tartini in dvojezičnost (S. Steinbacher). 
- NAR: filmska vzgoja: 6. r (V. Lang). 
- Sodelovanje na šolskih prireditvah po LDN. 
- GEO: naravoslovni dnevi – ekskurzije. 
- Mednarodni UNESCO tabor - interdisciplinarni teden Kako čudovit je ta svet (vsi člani aktiva). 
- Spominski dnevi, pomembni dogodki, prireditve: dan varstva živali, dan vode, mednarodni dan mokrišč, filmska 
vzgoja (Izabel Jurman, Vida Lang); dan spomina na žrtve holokavsta, dan priključitve Primorske k matični domovini, 
dan Rudolfa Maistra, mednarodni dan strpnosti, dan OZN (Bojana Morato); dan Zemlje, svetovni dan oceanov (A. 
Fabbro, I. Jurman). 
 
SMERNICE ZA DELO V NOVEM ŠOLSKEM LETU 
 
- Usklajevanje vsebin z LDN in dejavnostmi šole,  
- priprava, organizacija in vodenje dni dejavnosti, 
- priprava in sodelovanje v UNESCO projektih, 
- dopolnjevanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja, 
- po potrebi medsebojne hospitacije in analize nastopov, 
- poglabljanje dela z učenci za povečevanje sprejemanja odgovornosti za svoje delo,  
- poglabljanje dela z učenci za preprečevanje nasilja, 
- izdelava individualnih programov za nadarjene, 
- analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelkov ob konferenčnih obdobjih, 
- priprava IP, 
- vrednotenje NPZ, ob morebitnem izboru predmeta, 
- sprotno usklajevanje, 
- sodelovanje na javnih in šolskih prireditvah. 
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10. POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV  ŠPORTA 

Vodja aktiva: Dunja Žugelj 

Člani aktiva: Mojka Mehora Lavrič, Dunja Žugelj 

PREDSTAVITEV DELA AKTIVA 
 
Sestali smo se desetkrat, obravnavali smo sledeče vsebine: 

 pregled letnih učnih načrtov, 

 športni dnevi, 

 zimska šola v naravi, 

 plavalni tečaj za 3. razrede, 

 spremljanje znanja učencev in evalvacija, 

 standardi znanja in kriteriji ocenjevanja, 

 sodelovanje v UNESCO, eTwinning in drugih projektih, 

 realizacija ur športa in izbirnih predmetov, 

 analiza učnega uspeha, 

 šolska športna tekmovanja, 

 interteden, 

 testiranje za športni karton, 

 valeta, 

 To smo mi. 
 

Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnikov aktivov. 
 

ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA, HOSPITACIJE 
 
Dunja Žugelj:  

 spremljala in vodila je različne šolske športne ekipe na šolskih športnih tekmovanjih, 

  bila je razredničarka 6. a, 

 organizirala je pet športnih dni na predmetni stopnji, 

 pomagala je pri izpeljavi nekaterih športnih dni na razredni stopnji, 

 izvajala je športne urice za 1. a in 2. a, 

 organizirala je občinsko tekmovanje v nogometu za mlajše učence in občinsko tekmovanje v košarki za 
mlajše učence, 

 z ekipo učencev je izvedla meritve za športno-vzgojni karton, 

 z razredom je aktivno sodelovala na prireditvi To smo mi, 

 v okviru izbirnega predmeta šport za sprostitev ter športnih dni je sodelovala z različnimi klubi, društvi in 
drugimi institucijami v občini, 

 udeležila se je izobraževanj, ki so določena kolektivu s strani vodstva šole,  

 novembra je bila na študijski skupini za učitelje športa,  

 sodelovala je pri organizaciji proslave ob Kulturnem prazniku, 

 izvajala je uro športa za otroke vrtca Mornarček Piran, 

 v okviru razredništva je sodelovala z zunanjimi sodelavkami iz ZD Piran pri izpeljavi razrednih ur, 

 izpeljala je Tek podnebne solidarnosti, 

 sodelovala je pri izpeljavi Zelenega dne, drugih dnevih dejavnosti in ekskurzijah po planu šole. 
 

Mojka Mehora Lavrič:  

 organizirala je športne dneve na razredni stopnji,  

 pomagala je pri izpeljavi športnih dni na predmetni stopnji, 

 bila je razredničarka 8. a, 

 v okviru izbirnega predmeta šport za sprostitev ter športnih dni je sodelovala z različnimi klubi, društvi in 
drugimi institucijami v občini, 

 izvajala je različne eTwinning projekte, 

 koordinirala je Erasmus+ projekt in obiske tujih učiteljev v sklopu Erasmus+ KA1 projekta, 
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 pomagala je pri organizaciji prireditve sprejemu prvošolčkov, valete in drugih šolskih prireditev,  

 pomagala je pri nastopih učencev na prireditvah v organizaciji Občine Piran, 

 koordinirala in režirala je prireditev ob zaključku tekmovanja za čiste in zdrave zobe, 

 koordinirala in režirala je zaključno šolsko prireditev To smo mi, 

 sodelovala je pri izpeljavi Zelenega dne, drugih dnevih dejavnosti in ekskurzijah po planu šole, 

 izvajala je praktični del kolesarskega izpita za 5. razred, 

 izvajala je plavalni tečaj za 3. razred, 

 z učenci se je udeležila polfinalnega v akrobatiki, 

 izvajala je športne urice za 1. b in 2. b, 

 izvajala je uro športa za otroke vrtca Mornarček Piran, 

 bila je mentorica dvema študentkama Pedagoške fakultete, smer predšolska vzgoja, ki sta imeli nastop na 
podružnični šoli (pridobivanje praktičnega znanja v obliki hospitacij in glavnih nastopov, pri predmetu 
Gibalno-športne dejavnosti), 

 dva učenca 9. a je peljala na prireditev Zlati bralci v Ljubljano. 
 
REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI IN ŠOLE V NARAVI, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK  
 
V letošnjem šolskem letu smo realizirali športne dneve z naslednjimi vsebinami: 

 plavanje in vodne aktivnosti,  

 orientacijski pohod,  

 pohod, 

 igre z žogo in teki na 60 in 600m,  

 kros in igre z žogo,  

 atletski mnogoboj,  

 kolesarjenje – 5. razred.  
 
SODELOVANJE S STARŠI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, 
ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI… 
 
Sodelovali smo s/z: 

 Športnim in mladinskim centrom Piran: 

 šolska športna tekmovanja, 

 sodelovanje pri izvedbi programa izbirnega predmeta šport za sprostitev. 

 Športnimi klubi in društvi: 

 Jadralni klub Pirat (pomoč pri izvedbi programa izbirnega predmeta šport za sprostitev),  

 Veslaški klub Piran (sodelovanje pri pripravi otrok na športno tekmovanje in praktične vaje pri pouku), 

 Plezalni klub Koper (pomoč pri izvedbi dejavnosti v okviru športnih uric), 

 Turistična kmetija Medljan (pomoč pri izvedbi dejavnosti v okviru športnih uric), 

 Plavalni klub Tinka Tonka (pomoč pri izvedbi dejavnosti v okviru športnih uric), 

 Športnim klubom Flip (izposoja kostumov in rekvizitov za nastope in prireditve), 

 Plavalni klub Biser (pomoč pri izvedbi programa izbirnega predmeta šport za sprostitev), 

 CŠOD Burja (sodelovanje pri izvedbi programa izbirnega predmeta šport za sprostitev), 

 Občino Piran: 

 Kolesarski izpiti za 5. razred. 

 vrtcem Mornarček: 

 skupna športna ura za otroke vrtca Mornarček in učence naše šole, 

 predstavitev Erasmus+ in eTwinning projektov. 

 Šolsko svetovalno službo: 

 pomoč pri izpeljavi timskih sestankov in razrednih ur. 

 Zdravstvenim domom Piran: 

 izvedba delavnice v okviru razredne ure, 

 CSD Piran: 

 Izvedba preventivne delavnice. 
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OSTALE DEJAVNOSTI 
 

1. Tudi letos smo sodelovali na različnih šolskih športnih tekmovanjih, in sicer v : 

 rokometu,  

 akrobatiki, 

 nogometu,  

 odbojki,  

 odbojki na mivki, 

 košarki,  

 krosu,  

 plavanju. 
 

 
2. V sklopu plavalnega opismenjevanja smo izpeljali plavalni tečaj za 3. razred v bazenskem kompleksu 

Laguna na Bernardinu. Izvajali smo ga v sodelovanju s plavalnim klubom Tinka Tonka. Preverjanje znanja 
plavanja za učence od 1.- 9. razreda smo izvajali v okviru športnega dne Plavanje in vodne aktivnosti. 

 
3. Sodelovali smo na raznih prireditvah in predstavitvah: 

 sodelovali smo pri pripravi in izvedbi šolskih in drugih prireditev, 

 sodelovali smo tudi na slovesni prireditvi Občine Piran ob Slovenskem kulturnem prazniku, 

 s plesnim nastopom devetošolcev smo sodelovali na valeti, ki je bila 14. 6. 2019 v Tantadrujevi dvorani, 

 aktivno smo sodelovali tudi pri pripravi in izvedbi prireditve To smo mi ob koncu šolskega leta. 
 

4. Skozi pouk in druge dejavnosti smo sledili UNESCO ciljem in načelom.  
 

5. Sodelovali smo v različnih eTwinning projektih. 
 

6. V sklopu mednarodnega projekta Erasmus+ (izmenjava učiteljev z namenom dviga ravni kakovosti 
poučevanja) smo gostili strokovne delavce iz Portugalske, Finske, Avstrije, Italije, Nemčije, dveh šol iz Velike 
Britanije in treh šol iz Španije. Udeležili smo se Erasmus+ projekta v Nemčiji. 

 
7. V okviru projekta Dobimo se pri svetilniku – Kako lep je ta svet, smo pri urah športa spoznavali stare igre in 

jih izvajali v obliki delavnic na Tartinijevem trgu. 
 

8. Izpeljali smo testiranje za športno-vzgojni karton za vse učence šole. 
 
SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 
V prihodnjem šolskem letu nameravamo prav tako sodelovati na različnih šolskih športnih tekmovanjih, ki jih načrtujemo 
s pomočjo ŠIMC Piran. Poleg tega bomo sodelovali z različnimi institucijami, klubi in društvi iz občine pri izvajanju 
pouka športa, športnih dni, izbirnih predmetov in športnih uric. 
V okviru pouka športa bomo izpeljali računalniško opismenjevanje po vertikali za drugo triado, plavalno 
opismenjevanje, kolesarski izpit v petem razredu in pomagali pri izpeljavi zimske šole v naravi. Sodelovali bomo v 
UNESCO, eTwinning, Erasmus+ in drugih projektih, na intertednu ter na prireditvah kot so: valeta, To smo mi …  
Še naprej bomo dajali velik poudarek na športno obnašanje in doslednost pri upoštevanju šolskih pravil pri urah 
športa, športnih dnevih in šolskih športnih tekmovanjih.  
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12.  KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA 

 
KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 
Izvedenih je bilo 16 konferenc učiteljskega zbora; 18 sestankov oddelčnega učiteljskega zbora oz. usklajevalnih 
sestankov. 
 

1. Konferenca –  23. 8. 2018 – Predstavitev urnika, delovnih obveznosti in zadolžitev do 31. 8. 2018; 
Predstavitev novih delavcev;  Razporeditev delovnih obveznosti med strokovne delavce, pregled urnika;  
Priprava programa za sprejem prvošolcev in vabila; Izdelava finančnega plana za dneve dejavnosti; 
Letne priprave na pouk; Načrt varnih poti; Interesne dejavnosti v šol. letu 2018/19; Rekreativni odmori v 
novem šolskem letu; Podatki za spletno stran; Pregled osnutka LDN 2018/19; Evidenca delovnega časa.  

 Razno:  generalno čiščenje šole.  
 

2. Konferenca – 27. 8. 2017 – Potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika uvodne konference z dne 23. 8. 
2018; Programirana zdravstvena vzgoja; Sprejem prvošolcev; Seznanitev s sprejetimi akti in sklepi: Ukrepi 
za preprečevanje in razmnoževanje legionel v internem vodovodnem omrežju zavoda OŠ Cirila Kosmača 
Piran in podružnice Portorož, Obvestilo o rednem razporedu del. časa za šol leto 2018/19,  Sklep o 
prepovedi kajenja v prostorih šole in šolskem okolišu, Sklep o imenovanju odgovorne osebe za pripravo 
programa pregledov ter vzdrževanja igrišča in igral, Izjava o seznanitvi s Programom pregledov in 
vzdrževanja igral ter igrišč, Organizacijski predpis kot priloga hišnega reda. Promocija zdravja na 
delovnem mestu; Šolska prehrana; Šolska shema; Varnost v šolski stavbi, dežurstva učiteljev;  Obvestilo 
staršem in vabilo na 1. roditeljski sestanek;    
Razno:  parkiranje, matični listi, matične knjige, status športnika, nadarjeni, IP, napisi na vratih, papir/na 
učenca 3 evre, potrditev Sveta zavoda.  

 
3. Konferenca -  29. 8. 2018–   Potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika z dne  

27. 8. 2018 in branje sklepov; Prometni režim v okolici šole in prometne preventivne dejavnosti; Interesne 
dejavnosti, dokončen seznam;  Navodila za prvi šolski dan; Predstavitev novih učencev in pomembne 
informacije; Finančni plan dnevov dejavnosti; Prijave staršev v eAsistent program.  
Razno:  Omarice prve pomoči - informacije na vratih učilnic (standardi ocenjevanja….) Urniki dežurstev, 
Erasmus K4, Mozetič.         

 
4. Konferenca – 13. 9. 2018 –  Potrditev dnevnega reda in zapisnika z dne 29. 8. 2018;  izzivi 

medkulturnega sobivanja;  Poročilo o uresničitvi LDN 2017/18; Seznanitev in sprejem LDN 2018/19 s 
prilogami; Program dela z nadarjenimi učenci (filmski festival); Male sive celice; 25. obletnica Zdrave šole; 
Projekt »Semena sprememb«; Največja svetovna učna ura, sodelovanje; Delovni čas učiteljev; Poročilo SUŠ, 
DSP za priseljence.  
Razno:  Soglasje o zbiranju in uporabi osebnih podatkov, Soglasja v skladu s Pravili šolskega reda, Letne 
priprave, Svet zavoda, Svet staršev (20. 9. 2018), Zaključek mednarodnega tabora v Palermu.   

 
5. Konferenca – 11. 10. 2018– Potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika z dne 14. 9. 2018 in branje 

sklepov;  Pričetek postopka za izvedbo popisa osnovnih sredstev, seznanitev s člani popisnih komisij;  
Poročilo s sveta staršev;  Potrditev statusa perspektivnega športnika; Skupnost učencev šole; Semena 
sprememb;  GDPR, podpisana Soglasja o zbiranju in uporabi osebnih podatkov; Evidenca del. časa; Izrek 
vzgojnega opomina.  
Razno: rokovanje z IKT napravami v času jesenskih počitnic, atrij, vrata, službeni maili, tel. številke 
zaposlenih, ex-tempore, izmenjava mladih (Palermo). 

              
6. Konferenca - 8. 11. 2018 – Potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika z dne 11. 10. 2018; Nacionalno 

preverjanje znanja, pričetek postopkov za izvedbo NPZ, prijava NPZ za 6. in 9. razred;  Skupnost učencev 
šole; Popis osnovnih sredstev; Dvodnevno srečanje koordinatorjev UNESCO ASP net na šoli in 25. obletnica 
vstopa v UNESCO; Obvestilo o dostopu do Orodja za ugotavljanje kakaovosti izkazanega znanja (ORKa 
Ric); Mnenje o strokovnem pregledu šolske prehrane; Potrditev statusa perspektivnega športnika; Howard 
Blumenthal, Kids on Earth.  
Razno: jezikovna šola, preventivne delavnice v prometu, Evropski dan zmanjševanja odpadkov, Zdrava 
šola.  
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7. Konferenca  - 18. 12. 2018  –   Potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika pedagoške konference z 
dne 8. 11. 2018 in branje sklepov;  Načrt aktivnosti za učence, ki imajo odločbo o usmeritvi otrok s 
posebnimi potrebami, evalvacija načrta; Evalvacija akcijskega načrta - računalniško opismenjevanje, dvig 
bralne pismenosti; Informativni dan za bodoče prvošolce 2018/19 – priprava osnutka, Izrek vzgojnega 
opomina; Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti; Potrditev statusa športnika.  
Razno:  donacija v Fundacijo OŠ Cirila Kosmača Piran, ogled filma Gajin svet, napredovanje v naziv (Senja 
Rojc Križman), interaktivna delavnica, skladišča soli.  

 
8. Konferenca - 28. 1. 2019 - Potrditev dnevnega reda;  Analiza učnega uspeha, od 1. do 9. razreda, 

poročanje razrednikov ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja; Sprememba urnika. 
Razno: proslava ob kulturnem dnevu, roditeljski sestanek za vse razrede, predavanja, vabila, Dan odprtih 
vrat, Glasbena pravljica, vrtec in 1. triada.  

 
9. Konferenca  - 18. 2. 2019 –  Potrditev dnevnega reda; potrditev zapisnika z dne 28. 1. 2019; Evalvacija 

šolske prehrane, Nacionalno preverjanje znanja (e-vrednotenje); Vpis novincev za šol. leto 2019/2020; 
Izbirni predmeti v šol. letu 2019/20; Okolje Piran, sodelovanje; Zeleni dan; Register tveganj 2019; 
Ocenjevanje in napredovanje delavcev;  Mnenje o predlogu napredovanja strokovne delavke Izabel 
Jurman v naziv mentor;  iLDN, izplačilo nadomeščanj; UNESCO projekt, Dobimo se pri svetilniku/ Kako 
čudovit je ta svet; SUŠ.  
Razno:  ekskurzija v London, snemanje oddaje Mali šef Slovenije, Erasmus+. 

 
     10.   Konferenca – 14. 3. 2019 – Potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika z dne 
             18. 2. 2019 in branje sklepov; Zeleni dan in evakuacijska vaja – načrtovanje 
             dejavnosti; Svet zavoda(Letno poročilo za leto 2019), svet staršev; Komisija za 
             preprečevanje korupcije; Jezikovna šola; Skupnost učencev šole;  Erasmus+ delovno 
             srečanje v Angliji; Dobijo se pri svetilniku; iLDN, izplačilo nadomeščanj. 
             Razno:  seminar Preprečevanje nasilnega ekstremizma in drugih oblik nasilja skozi  
             Palestinski otroci na obisku, SAK, sestanki. 
          
     11.  Konferenca – 16. 4. 2019- Potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika z dne, 14. 3.  
             2019 in branje sklepov; Nacionalni preizkusi znanja in dnevi dejavnosti; Zeleni dan; 
             Zgibanka »TO SMO MI«; Protokol ukrepanja, ko otrok ostane v šoli po poslovnem 
             času šole; SUŠ, poročanje, Kako lep je ta svet, UNESCO projekt; Evakuacijska vaja. 
             Razno: Razpis dveh delovnih mest; sodelovanje z gimnazijo (športni pedagog in 
             knjižničar), Naj učenci, kriteriji, revija otroških in mladinskih pevskih zborov, seminar,  Umanotera, Slovenska 
fundacija za trajnostni razvoj.             
              
    12.   Konferenca – 16. 5. 2019 - Potrditev dnevnega reda; Potrditev zapisnika z dne 16. 4.  
         2019 in branje sklepov; Valeta – zadolžitve, darila; Učbeniški sklad, izbor učbenikov in 
             delovnih zvezkov; Plan aktivnosti do konca šolskega leta, počitniško varstvo; 
             oddajanje poročil, Realizacija LDN 2018/19, Samoevalvacijsko poročilo za leto 
             2018/19, LDN 2019/20; Zeleni dan, evalvacija; KPK; Šolski koledar;  Izrek vzgojnega 
             Opomina; EDČ; Mali šef Slovenije; SUŠ; Interteden. 
             Razno: odobren projekt Erasmus K1, izmenjava učiteljev, Nemčija, sodelovanje 
             učencev ob dnevu Evrope, Castiglione del Lago. 
 
    13.  Redovalna konferenca za devetošolce - 10. 6. 2019  – Potrditev dnevnega reda; 
            Pregled uspeha učencev; Pohvale, nagrade; Določitev prvega roka popravnih 
            izpitov; Valeta in podelitev priznanj; Razno. 
 
     14. Konferenca učiteljskega zbora – 19. 6. 2019 –  Ponavljalci -  Odločitev o ponavljanju; 
            Razno.  
 
     15. Redovalna konferenca za učence od 1. do 8. razreda  -  18. 6. 2019 – Potrditev 
            dnevnega reda; Pregled uspeha učencev; Pohvale, nagrade; Določitev prvega roka 
            popravnih izpitov, določitev datuma konference za ponavljalce; Zadolžitve v času od 
            26. 6. do 5. 7. 2018; Logistika zaključevanja šolskega leta (DSP, realizacija ur -  MIZŠ; 
            Analiza NPZ za 6. in 9. razred; Opravila za hišnika; Razporeditev delavcev v šol. letu 
            2019/20. Razno: določitev vodij SAK.    
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    16.  Konferenca – 1. 7. 2019 – Potrditev dnevnega reda; Analiza NPZ – 6. in 9. razred;  
           Samoevalvacijsko poročilo za šol. l. 2018/19; UNESCO projekt, Kako čudovit je ta svet,  
           Interteden; Letni razgovori in hospitacije; ID v šolskem letu 2019/20; Šolski 
           Razno: poročilo sveta staršev – teža šolskih nahrbtnikov, spisek za hišnika.    
 
           Usklajevalni sestanki - 18  sestankov. 
 

IV. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Poročilo pripravila Vesna Prunk  

Šolski svetovalni službi je bil v šolskem letu 2018/2019 namenjen 70 % delež.  

30% svoje obveznosti je svetovalna delavka pokrivala s svetovalnim delom v Vrtcu Mornarček Piran.  

Delo je potekalo v sladu z letnim delovnim načrtom šole, letnim delovnim načrtom šolske svetovalne 

službe in Programskimi smernicami svetovalne službe.  

Področja dela šolske svetovalne službe so obsegala naslednje naloge:  

1. delo z učenci, 

2. delo s starši, 

3. sodelovanje s pedagoškimi delavci šole, 

4. sodelovanje z drugimi inštitucijami,  

5. ostale naloge šolske svetovalne službe po pooblastilu vodstva,  

6. strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje.  

 

1. DELO Z UČENCI  

 

VPIS IN SPREJEM OTROK V ŠOLO  

 

Za bodoče prvošolce in njihove starše smo izpeljal i več dnevov odprtih vrat.  

Svetovalna delavka je v mesecu januarju 2019 v šoli izpeljala predavanje Priprava na šolo za starše 

bodočih prvošolcev.  

Vpis šolskih novincev v osnovno šolo je potekal meseca februarja 2019. Vpisali smo 25 otrok. Prejeli 

smo tr i vloge za odložitev šolanja. Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vpis v 1. razred 

je ugodila vlogi staršev. V šolskem letu 2019/2020 bo obiskovalo 1. razred 22 otrok: V 1. a razred 

je vpisanih 15 otrok, v 1. b razred pa 7 otrok.  

V mesecu juniju 2019 smo z učitelji bodočega 1. razreda izpeljali uvodni roditeljski sestanek. Staršem 

smo posredovali potrebne informacije pred vstopom v 1. razred.  

 

KARIERNA ORIENTACIJA 

 

Na začetku šolskega leta smo pripravili rokovnik za poklicno orientacijo.  

Karierno svetovanje smo izvedli v oddelkih osmega in devetega razreda.  

Učence 8. in 9. razreda smo informirali o kariernem usmerjanju in o izobraževalnih programih 

srednješolskega izobraževanja: v oddelku, preko oglasne deske »Karierna orientacija«, preko spletne 

strani šole in na individualnih pogovorih.  

Učence in starše smo obveščali o dnevih odprtih vrat srednjih šol, o informativnih dnevih srednjih šol, 

o sejmu izobraževanja in poklicev – 11. informativa (januar 2019) in o štipendijah.  
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Učencem in staršem smo predstavili šolsko spletno stran  karierne orientacije. Učenci so prejeli so 

brošuro Srednješolski vpisnik.  

Organizirali smo tehniški dan za 9. razred (GEPŠ, Elektro in pomorska šola Portorož in Srednja šola 

Izola, dne 30. 11. 2018) in za 8. razred (Srednja tehniška šola Koper, dne 21. 1. 2019).  

Predavanje za starše 8. in 9. razreda smo izvedli v mesecu februarju 2019.  

 

9. razred: 

Učencem smo predstavili Rokovnik za vpis v prvi letnik srednje šole.  

Vsi devetošolci so prejeli Srednješolski vpisnik.  

Poklicna svetovalka Neva Felicijan, Zavod RS za zaposlovanje Koper, CIPS je dne 4. 12. 2018 v šoli 

predstavila CIPS in izpeljala testiranje z vprašalnikom Hollandov test interesov – Vodič za načrtovanje 

izobraževalne in poklicne poti.  

Dne 4. 2. 2019 smo devetošolcem predstavili Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem 

letu 2019/2020. 

Staršem smo na roditeljskem sestanku dne 4. 2. 2019 predstavili vsebine karierne orientacije, Razpis 

in druge spletne strani povezane s karierno orientacijo.  

Šolska svetovalna delavka je opravila individualne razgovore z učenci in s posameznimi starši glede 

ustrezne izbire srednješolskega programa.  

Učence smo informirali glede štipendiranja.  

V marcu mesecu smo učence vodili pri izpolnjevanju prijav za vpis v zač etni letnik srednje šole. Prijave 

smo posredovali srednjim šolam.  

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo januarja in junija meseca posredovali podatke 

o ocenah devetošolcev (7., 8. in 9. razred) zaradi vpisa v srednje šole.  

V mesecu juniju smo opravili prenos rezultatov NPZ s portala MIZŠ v eAsistent.  

 

INDIVIDUALNA OBRAVNAVA OTROK 

 

Delo šolske svetovalne službe je obsegalo tudi individualno delo z učenci v matični šoli in podružnični 

šoli v Portorožu. Obravnava šolske svetovalne službe je zajemala otroke, ki so potrebovali svetovanje 

in pomoč, bodisi daljše časovno obdobje ali samo občasno.  

Podlaga za obravnavo otrok so bile vedenjske in/ali čustvene težave, slabša učna uspešnost, različne 

težave psihosocialne in zdravstvene narave ter sum zanemarjanja otroka s strani staršev.  

Nudili smo jim svetovanje, pogovor ali druge konkretne oblike pomoči. 

 

Specifičnost okolja (pomanjkanje ustreznih vzpodbud za šolsko delo, slabše bivanjske razmere 

učencev, nižji socialnoekonomski status družine, jezikovne posebnosti domačega okolja …) je navadno 

narekovala potrebo po številnih obravnavah, ki so zahtevale sprotno in dosledno povezovanje s starši, 

učitelji in drugimi inštitucijami (CSD Južna Primorska, enota Piran, CSD Ljubljana, Enota Bežigrad, 

Inšpektorat za šolstvo, Policijska uprava Koper, ŠIMC EPI center Piran), v smislu medsebojnega 

sodelovanja, načrtovanja in sledenja pri reševanju nastalih težav.  

 

Koordinirali oz. organizirali smo učno pomoč na različnih nivojih: med vrstniki, s strani učiteljev, 

zunanjih sodelavcev – ŠIMC, EPI center Piran.  
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Učence z govorno- jezikovnimi težavami smo vključili v logopedsko obravnavo pri Jari Košuta v matični 

šoli in pri dr. Mateji Gačnik v Podružnični šoli Portorož.  

 

Pri kompleksnejši problematiki smo starše in otroke usmerjali v obravnavo izven šole: CKSG Portorož, 

CSD Južna Primorska, Enota Piran, Psihoh igienski dispanzer za otroke in mladostnike v Luciji, ŠIMC EPI 

center Piran in Svetovalni center Koper.  

 

UČENCI PRISELJENCI  

 

V letošnjem šolskem letu je obiskovalo našo šolo 22 učencev s statusom učenca priseljenca. Matična 

država teh otrok je Kazahastan, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Makedonija. Od 

tega je imelo 17 učencev status priseljenca 1. leto, 5 učencev pa status priseljenca 2. leto. Vsem 

učencem smo pripravili individualiziran program.  Svetovalna služba je koordinirala pomoč  učencem 

in strokovnim delavcem. 

Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo za priseljence zaprosili financiranje ur dodatne 

strokovne pomoči za slovenščino. Pridobili smo soglasje za financiranje 165 ur.  

7 učencev je bilo vključenih v program Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja -  SIMS. Učno pomoč 

je nudila Nika Rudež, multiplikatorka programa SIMS, Osnovna šola Koper.  

Letos smo prvič organizirali intenzivni tečaj učenja slovenščine za učence priseljence, ki so se prvo leto 

šolali v Sloveniji. V tečaj smo vključili 5 učencev (3. a, 6. a in 6. b) iz Kazahastana, Srbije, Kosova, 

Bosne in Hercegovine. 

Tečaj so izvajale 3 učiteljice naše šole, Nika Šegš, Tarita Sirk in Milva Kocjančič, in multiplikatorka 

programa SIMS, Nika Rudež, OŠ Koper.  

Svetovalna služba je koordinirala pomoč. Intenzivni tečaj se je izkazal kot pozitivna praksa, smiselno 

bi bilo nadaljevati s takim načinom dela tudi v bodoče.  

 

Od 22 učencev priseljencev ima en učenec iz 8. razreda 2 popravna izpita, en učenec iz 9. razreda 

pa 7 popravnih izpitov. Vsi ostali napredujejo v višji razred.  

 

MATERIALNA POMOČ UČENCEM  

 

Subvencionirana šolska prehrana  

Učencem, ki živijo v družinah z nižjim socialno ekonomskim statusom, smo priskrbeli subvencijo kosila 

iz občinskega proračuna. 

Prejel i smo 9 vlog za občinsko subvencijo kosila. Vsi učenci so bili opravičeni do 100% subvencije.  

 

Šola v naravi 

Šola je organizirala šolo v naravi za učence 5. razreda.  

Prejeli smo 11 vlog za občinsko subvencijo šole v naravi. Vsem učencem je bila zagotovljen a delna 

subvencija (80 % ali 50 %). 

 

Subvencionirani delovni zvezki 

Učencem od 2. do 9. razreda, ki živijo v družinah z nižjim socialno ekonomskim statusom smo priskrbeli 

za subvencijo delovnih zvezkov iz občinskega proračuna.  
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Na podlagi vloge staršev je bilo 23 učencev opravičenih do 50% subvencije.  

 

Darilo humanitarnih organizacij, CSD Južna Primorska, enota Piran in Zveze prijateljev mladine 

Piran  

Humanitarne organizacije, CSD Južna Primorska, enota Piran in Društvo prijateljev mladih Piran nam 

je podarilo veliko šolskih potrebščin. Nekaj potrebščin smo razdelili učencem, ki so se znašli v finančni 

stiski. 

 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

Veliko časa smo namenili obravnavi učencev z različnimi težavami oz. primanjkljaji, konzultiranju z 

njihovimi izvajalci dodatne strokovne pomoči, učitelji, starši in vodstvom. Pri iskanju pomoči za 

posamezne učence smo sodelovali tudi z Zavodom RS za šolstvo (Območna enota Koper in Območna 

enota Ljubljana), s Centrom za socialno delo Južna primorska Enota Piran in  s Centrom za socialno 

delo, Enota Bežigrad, Psihohigienskim dispanzerjem za otroke in mladostnike Lucija in s ŠIMC, EPI 

centrom Piran. 

V soglasju s starši smo za 2 učenca (4. b in 5. a razred) podali zahtevo za spremembo odločbe, pri 2 

učencih pa smo začeli s postopkom usmerjanja (2. a in 3. a razred). Pri 1 učencu (5. a razred) smo po 

uradni dolžnosti poslali poročilo šole na ZRSŠ, OE Koper.   

Za učenca 1. razreda smo na ZRSŠ, OE Koper poslali zahtevo staršev za izobraževanje na domu. Ko 

so starši prejeli odločbo, so odstopili od svoje zahteve in kasneje otroka prepisali.  

Ob zaključku šolskega leta smo spremljali 15 učencev s posebnimi potrebami z odločbo Zavoda RS za 

šolstvo. 

 

Šolska svetovalna služba je nastavila individualiziran program za učence s poseb nimi potrebami. Pri 

oblikovanju programa so sodelovali tudi razredničarka in ostali člani strokovne skupine.  

Šolska svetovalna služba je sodelovala na timskih sestankih strokovne skupine ob potrditvi programa, 

ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja, ob zaključku šolskega leta in po potrebi. Prizadevali smo si za 

sprotno in stalno sodelovanje s starši, učitelji in z zunanjimi sodelavci.  

Svetovalna služba si je prizadevala za zagotavljanje upoštevanja prilagoditev, ki so zapisane v 

individualiziranem programu. Učencem smo poskušali omogočiti enakovredno vključevanje v šolsko 

delo in življenje šole.  

 

V primeru učenca 4. b razreda je svetovalna služba zaprosila pedopsihiatrinjo otroka v 

pedopsihiatričnem dispanzerju v Luciji za sodelovanje s strokovno skupino in nu denju dodatne pomoči 

otroku in staršem. Organizirali smo 2 medinstitucijska sestanka.  

 

V primeru učenca 2. a razreda je šola zaprosila CSD za pomoč staršem pri začetku usmerjanja otroka.  

 

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI  

 

Evidentirali smo 23 učencev z učnimi težavami in zanje pripravili individualiziran program po 12. a 

členu Zakona o osnovni šoli.  
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Pri nudenju pomoči in suportu učencu je šolska svetovalna služba sodelovala z učencem in njegovimi 

starši, z razredničarko, z oddelčnim učiteljskim zborom, z ravnateljic o, z logopedom, s ŠIMC EPI 

centrom Piran, s pedopsihiatričnim dispanzerjem v Luciji in s CSD.  

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI  

 

Od 6. do 9. razreda smo spremljali 7 identificiranih nadarjenih učencev.  

V letošnjem šolskem letu smo indentificirali 1 učenca v 4. a razredu. 

Devetošolcem smo nudili pomoč pri izpolnjevanju učenčevega poročila o nadarjenosti z namenom 

posredovanja poročila srednji šoli.  

V mesecu juniju je ŠSS zaprosila razredničarke od 1. do 3. razreda za evidentiranje učencev, ki bi 

bili lahko nadarjeni. Zaprosila jih je za poročilo.  

 

DELO Z ODDELČNIMI SKUPNOSTMI  

 

Šolska svetovalna delavka je aktivno sodelovala pri reševanju vzgojnih težav v oddelčnih skupnostih, 

izpeljala je svetovalne pogovore z razrednikom in predlagala vsebine za razredne ure. Iz peljala je 

svetovalne pogovore s posameznimi učenci in manjšimi skupinami otrok.  

Organizirala oz. koordinirala je preventivne programe za oddelčne skupnosti od 1. do 9. razreda: 
Igriva arhitektura, Programirana zdravstvena vzgoja, Preventivni program »O2 z a vsakega« in 
Krepitev zdravja za vse. 

 

Pri reševanju vzgojne problematike smo, odvisno od primera, povabili k sodelovanju učitelje, vodstvo, 

starše, izvajalce dodatne strokovne pomoči, CSD Južna Primorska, enota Piran, CSD Ljubljana, Enota 

Bežigrad, Polic ijsko upravo Koper in Policijsko postajo Piran.  

 

DELO S SKUPNOSTJO UČENCEV ŠOLE  

 

V letošnjem šolskem letu nismo bili povabljeni k sodelovanju s Skupnostjo učencev šole.  

 

IZOBRAŽEVANJE NA DOMU 

 

V letošnjem šolskem letu sta se 2 prvošolca iz 1.b izobraževala  na domu.  

Od tega je bil 1 učenec otrok s posebnimi potrebami z odločbo ZRSŠ, OE Koper. Sredi leta se je 

prešolal.  

Drugi učenec je uspešno opravil predmetna izpita iz slovenščine in matematike in napreduje v 2. 

razred. Starši so na evalvacijskem sestanku  ob koncu šolskega leta sporočili, da se naslednje šolsko 

leto otrok ne bo več izobraževal na domu, ker opažajo, da bo hitreje napredoval, če bo vključen v 

redni pouk. 

 

SISTEMATSKI PREGLEDI 

 

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Piran smo organizirali sistematske preglede učencev 1., 3., 6. 

in 8. razreda. 

V sodelovanju s CKSG Portorož smo organizirali sistematske preglede sluha za učence 1. in 8. razreda.  
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2. DELO S STARŠI  

Redno smo sodelovali s starši, kadar so vzroki za učni neuspeh in vedenjsko problema tiko ali finančno 

stisko narekovali potrebo po tesnejšem povezovanju. Velikokrat so starši tudi sami poiskali pomoč in 

nasvet pri šolski svetovalni službi. Staršem smo bili na razpolago v dopoldanskem času in po dogovoru 

tudi v popoldanskem času. 

Na timskih sestankih in v individualnem pogovoru smo veliko sodelovali s starši otrok s posebnimi 

potrebami, s starši otrok z učnimi in vedenjskimi težavami ter s starši otrok, ki so prejeli vzgojni opomin.  

Opravili smo razgovore s starši pri sprejemu šolskih novin cev in pri vpisu ter jim posredovali potrebne 

informacije v zvezi z všolanjem otrok.  

Tudi na področju karierne orientacije smo staršem nudili svetovanje in individualne razgovore.  

Šolska svetovalna služba je sodelovala na roditeljskem sestanku:  

- 5. razreda (subvencija šole v naravi), 

- za starše bodočih prvošolcev (napotki za 1. razred).  

 

Šolska svetovalna služba je izpeljala predavanje:  

- za starše 6. in 9. razreda - Nacionalno preverjanje znanja, 
- za starše 9. razreda - Karierna orientacija. 

 

Za starše od 1. do 9. razreda je svetovalna služba organizirala predavanje:  

-Starševsko vodstvo – skrivnost osebne avtoritete. 

 

3. SODELOVANJE S PEDAGOŠKIMI DELAVCI ŠOLE  

 

Šolska svetovalna služba je sodelovala z vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji  

pedagoškega dela. 

Redno se je udeleževala pedagoških in redovalnih konferenc ter usklajevalnih sestankov predmetne in 

razredne stopnje, kjer je skupaj z učitelji spremljala učni uspeh, vedenjsko in drugo problematiko 

učencev. Skupaj smo se tudi odločali o  najustreznejših ukrepih z namenom preventive in ustrezne pomoči 

učencem. 

 

Skupaj s starši, učitelji, vodstvom šole, izvajalci DSP, logopedom (po zdravstveni napotnici), po potrebi 

tudi s kliničnim psihologom in pedopsihiatrom v zdravstvenem domu Piran, s strokovnimi delavci CSD 

in ŠIMC, Mladinski EPI centrom Piran smo se dogovarjali o pomoči, spremljanju in prilagajanju učnih in 

vedenjskih zahtev do otrok. 

Pri spremljanju otrok z vedenjskimi težavami je svetovala in nudila pomoč razrednikom, učencem in 

njihovim staršem preko individualnih svetovalnih pogovorov, na timskih sestankih s starši in na 

medinstitucionalnih sestankih (Center za socialno delo, Zdravstveni dom Piran, Policijska uprava 

Koper). 

Nudila je pomoč in svetovanje razredniku pri oblikovanju P redloga za izrek vzgojnega opomina, 

Obvestila o vzgojnem opominu in pri oblikovanju Individualiziranega vzgojnega načrta ter sodelovala 

na timskih sestankih s straši.  

 

Sodelovala je z razredniki in izvajalci preventivnih programov pri načrtovanju, organiza ciji in 

evalvaciji preventivnih delavnic.  
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Pri spremljanju otrok z učnimi težavami, otrok s posebnimi potrebami in pri učencih priseljencih je 

razrednikom svetovala in nudila pomoč pri prilagoditvah in pri oblikovanju Individualiziranega 

programa. 

 

4. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI  

 

V tem šolske letu je šolska svetovalna služba sodelovala z naslednjimi inštitucijami:  

-Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,  

- Inšpektorat RS za šolstvo in šport,  

-Zavod RS za šolstvo, (OE Koper, OE Ljubljana),  

-Zavod RS za zaposlovanje, OE Koper,  

-CIPS, OE Koper 

-CSD južna Primorska, Območna enota Piran,  

-CSD Ljubljana, Območna enota Bežigrad,  

-Center za komunikacijo sluh in govor Portorož,  

-Center za usposabljanje Strunjan, 

-Šolska ambulanta,  

-Zdravstveni dom Piran, 

-Psihohigienski dispanzer za otroke in mladostnike, Lucija,  

-Občina Piran - Urad za družbene dejavnosti  

-Športni in mladinski center, EPI center Piran,  

-Svetovalni center Koper,  

-Društvo prijateljev mladine, Enota Piran,  

-Policijska postaja Piran 

-Policijska uprava Koper, 

-Vrtec Mornarček Piran,  

-Osnovne šole (Obala), 

-Srednje šole (Obala). 

 

5. OSTALE NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE PO POOBLASTILU VODSTVA  

 

a) Vodenje dokumentacije:  

- Skrb za pedagoško dokumentacijo (priprava poročil za ZRSŠ, OE Koper in OE Ljubljana, CSD južna 

Primorska, OE Piran, CSD Ljubljana, OE Bežigrad, MIZŠ in za Inšpektorat za šolstvo)  

- Skrb za osebno mapo učencev  

- Skrb za matično knjigo  

- Vnašanje osebnih podatkov o učencih v program eAsistent  

b) Nacionalno preverjanje znanja: 

- Predavanje za starše 6. in 9. razreda  

- Predavanje za učence 6. in 9. razreda  

- Skrb za program KPP (Učenci s posebnimi potrebami)  

- Prijava učencev na NPZ  

- Priprava gradiva za nadzorne učitelje NPZ  
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- Vodenje sestankov nadzornih učiteljev  

- Prenos rezultatov NPZ iz Portala MIZŠ v eAsistent  

c) Prenos podatkov o učencih za postopek vpisa v srednje šole v Portal ministrstva (ocene 7., 8. in 9. 

razreda) 

č) Organizacija tehniškega dne na Srednji šoli Izola, GEPŠ Piran in Srednji tehniški šoli Koper  

 

6. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE  

 

V letošnjem šolskem letu se je šolska svetovalna delavka vključila v naslednja 

predavanja/izobraževanja: 

a) V okviru šole: 

-»Reševanje konfliktov z zahtevnejšimi učenci in dijaki«, Z roko v roki POMOČ (dne 11. 2018 in 12. 2018) 

-»Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami in ustrezen način sporazumevanja z njimi«, Z 

roko v roki POMOČ (dne 11. 2018 in 12. 2018) 

-»Predstavitev določenih zdravstvenih stanj pri učencih osnovnih šol in predlogi ukrepanja, NIJZ (Ljubljana, april 2019) 

b) V okviru Vrtca Mornarček Piran: 

-»Razvijanje komunikacijskih sposobnosti preko giba in igre«, Z roko v roki POMOČ (dne 3. 2019) 

-»Zdrava prehrana otrok«, Katja Štajner, ZD Piran 

 

 

V. ŠOLSKI RAZVOJNI CENTRI 

1. MEDNARODNO SODELOVANJE, UNESCO 

Poročilo je pripravila Vika Kuštrin 

Koordinator za UNESCO in mednarodna sodelovanja  

  

Na OŠ Cirila Kosmača Piran se je pred četrt stoletja začela UNESCO zgodba v slovenskem šolskem prostoru. Za 

našo šolo so se takrat ob poglobljenem spoznavanju in raziskovanju lastne identitete, začela odpirati vrata v 

mednarodni prostor.  

V zadnjem času se pojavlja termin internacionalizacija šole, ki je nam še kako blizu. Zavedamo pa se, da  je to 

proces, ki se nikdar ne konča. Izmenjava izkušenj, spoznavanje drugih kulturnih ambientov, novih učnih metod ... Vse 

to je pri nas klasično učilnico razširilo na učni prostor, ki praktično ne pozna meja.  

Kljub trudu in iznajdljivosti je finančnih sredstev za realizacijo mednarodnih izmenjav vedno premalo. To je eden 

izmed razlogov, da smo se lotili računalniškega opismenjevanja učencev in učiteljev. S pomočjo IKT se na področju 

projektnega učenja povezujemo z mnogimi šolami iz tujine.  

V okviru projektov Erasmus+ so si našo šolo za opazovanje pouka in primerov dobre prakse izbrali številni učitelji iz 

raznih evropskih šol (Velika Britanija, Nemčija, Belgija, Francija, Španija, Portugalska ...), naši učitelji pa odhajajo na 

pridobivanje novih znanj in izkušenj na šole v tujino. V preteklem šolskem letu sta dve učiteljici obiskali šolo v Veliki 

Britaniji, dve v Nemčiji, ena pa se je udeležila strokovnega izpopolnjevanja v Italiji. Tako nastajajo kvalitetna 

partnerstva, ki nas motivirajo za prijavo in izvajanje nadaljnih projektov. Na tak način smo letos npr. razvili 

sodelovanje s šolo iz Španije. Naši najmlajši učenci so bili deležni več učnih ur, ki so bile ob video povezavi izpeljane 

skupaj s španskimi učenci in učiteljem. 
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Pomembno vlogo imajo pri nas pobratena mesta. Naša šola 

je »skrbnica« dveh mest, pobratenih z Občino Piran. To sta 

turška Karsiyaka in Indianapolis iz ZDA. Obe mesti vsako 

leto predstavljamo na Festivalu pobratenih mest v Piranu. Z 

Indianapolisom pa smo stkali prav posebno partnerstvo, ki 

temelji na prijateljstvu in ustvarjalnosti. Aktivno in redno 

sodelujemo z več učitelji in njihovimi razredi. Stalen delovni 

kontakt pa imamo tudi s predsednikom njihovega odbora za 

pobrateni mesti Piran - Indianapolis, g. Josefom Laposo.  

 

 

Za seboj imamo dolgoletne izkušnje delovanja v mednarodnem prostoru. Bogate izkušnje pa so seveda izziv  

in motivacija za nadaljnje delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vse to je nekaj neprecenljivega za osebno in profesionalno rast učiteljev ter posledično poučevanje in učenje s 

širino, brez meja, brez kulturnih in jezikovnih omejitev, s temelji na pozitivnih vrednotah. Dejavnosti mednarodnega 

sodelovanja izvajamo tekom učnega procesa, v okviru pouka, interesnih dejavnosti in dnevov dejavnosti. Velik del 

aktivnosti učitelji v tej zgodbi izvajamo v svojem prostem času, saj se zavedamo, da učitelj nikdar ne sme prenehati 

biti učenec. Seveda pa vse to lahko realiziramo, ker imamo na šoli vodstvo, ki nas podpira in vzpodbuja. 

 

OBISK PALESTINSKIH OTROK NA OŠ CIRILA KOSMAČA PIRAN 

Na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo 28. marca 2019 dobili prijeten obisk. Obiskalo nas je 

15 fantov in deklet, odličnih učencev iz Palestine.  

Z baloni v rokah in nasmehi na obrazih smo jih pričakali na glavnem šolskem hodniku. Na ta način smo jim izrekli 

iskreno dobrodošlico, čeprav govorimo popolnoma različna jezika. Želeli smo, da se v trenutku, ko prestopijo vrata 

naše šole, počutijo sprejete in dobrodošle. 

V Tantadrujevi dvorani smo jim pripravili kratko prireditev, oni pa so nam zapeli pesem v svojem jeziku. Vsakogar 

izmed njih smo obdarili s šolskimi potrebščinami. Bili so jih zelo veseli. Za konec smo jih povabili na oder, da so z 

nami zaplesali. Na presenečenje vseh nas so se nam takoj pridružili in se nasmejanih obrazov spopadli s plesnimi 

koraki.  

Po prireditvi smo jim razkazali šolo. Še posebej jih je očaral razgled s šolske terase, kjer so nastale krasne 

fotografije, ki bodo vsem nam v trajen spomin! V jedilnici smo se ob soku in slaščicah naših kuharjev prijetno družili, 

izmenjali kontakte, snemali sebke, klepetali o vsakdanjih stvareh in se smejali. Upamo, da bomo v prihodnosti 
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ohranili stike z njimi in si nekega dne skupaj ogledovali fotografije, ki smo jih posneli med njihovim obiskom naše 

šole. 

Mladi ne poznamo ovir. Kljub jezikovnim razlikam smo se sporazumeli ter se drug od drugega marsikaj naučili in 

izvedeli. Pokazali so nam, kako se naša imena zapišejo v arabski pisavi, naučili so nas igrico, s katero se zabavajo v 

prostem času. Dve skupni uri sta minili neverjetno hitro. Na žalost smo se morali posloviti.  Ob njihovem odhodu smo 

bili kar nekako žalostni, čeprav smo se  družili le kratek čas. Med nami se je ustvarila posebna vez, ki je ne bomo 

pozabili. 

Posebna zahvala gre g. Razzaku Jubayerju, akademskemu slikarju iraškega porekla, ki živi in ustvarja v Piranu. S 

svojim znanjem arabskega jezika nam je bil pri sporazumevanju v veliko pomoč.  

Učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Mednarodno sodelovanje, so bili veseli, da so dobili priložnost druženja z 

vrstniki iz Palestine. Tu je nekaj njihovih vtisov. 

Tea Kastelic: Res mi je bilo všeč, da so bili otroci do nas zelo prijazni in sploh niso bili sramežljivi. Želeli so izvedeti 

nekaj o Sloveniji in ljudeh, ki v tu živimo. Upam, da se še kdaj vrnejo. 

 

 

 

Ria Izadora Polh: Presenečena sem bila nad nasmejanimi obrazi otrok in njihovo dobrosrčnostjo. Želim jim vse dobro 

v prihodnosti. 

Vida Barbara Žgajnar: To so zelo odprti in zgovorni  otroci. Naučili so nas igrico, ki mi bo za vedno ostala v 

spominu. Upam, da se bomo še kdaj videli, da jih bom še jaz naučila kakšno našo igrico. 

Danaja Petaros: Kljub vsemu, kar so prestali, znajo nove ljudi sprejeti z največjim nasmehom, ki sem ga kadarkoli 

videla. Med njimi sem se počutila zelo sprejeto. Mislim, da je bil ta občutek obojestranski. 

Lea Nabergoj: Druženje z otroki iz Palestine je bila enkratna izkušnja in veliko mi je pomenilo, da sem lahko bila del 

nje. Otroci so zelo prijetni, veseli in zgovorni. 

Taja Strgar: Zanimivo mi je bilo, ko so v arabski pisavi zapisali moje ime. Bilo mi je všeč, ko sem videla, da so med 

nami veseli. Mislim, da jim je bilo pri nas lepo. 

Nejc Kovačič: Všeč mi je njihov jezik. Ker je zanimiv in drugačen. Prvič sem ga slišal. In tudi pesem, ki so jo zapeli, mi 

je bila všeč. Pa še na njihov boben so mi dovolili zaigrati. 

Teja Goričanec: Zelo so prijazni in radi so se pogovarjali z nami. Prej smo mislili, da bodo zadržani, pa so nas 

prijetno presenetili. 

Tanja Vidović: Všeč so mi konji in prej nisem vedela, da so v njihovi deželi arabski konji. 

Aleksander Bajec: Zelo zanimivo se mi je zdelo, da so imele le ženske in dekleta rute na glavah. In to le nekatere. 
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2. UNESCO središče  

Poročilo je pripravila Vika Kuštrin  

Vodja UNESCO središča Piran 

 

 

Ker vojne nastajajo v glavah ljudi, naj se v teh istih glavah tudi utrjuje mir.  
(iz ustave UNESCO, 1945) 

 
Na naši šoli je sedež UNESCO središča za Primorsko, ki združuje naslednje VI institucije: 

- OŠ Cirila Kosmača Piran, 
- OŠ Diego e Vincenzo De Castro Piran/ SE Diego e Vincenzo De Castro Pirano, 
- OŠ Istrskega odreda Gračišče in Vrtec pri OŠ Istrskega odreda Gračišče, 
- Vrtec Mornarček Piran, 
- Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož , 
- Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper/ Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria, 
- Center za usposabljanje Elvira Vatovec  Strunjan, 
- Vrtec Koper. 
 
V okviru središča smo izpeljali redna srečanja šolskih koordinatorjev, in sicer z namenom evalvacije preteklega dela, 

izmenjave izkušenj in načrtovanja aktivnosti v prihodnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na OŠ Cirila Kosmača Piran smo ob 25. obletnici slovenske UNESCO ASP mreže gostili letno srečanje šolskih 

koordinatorjev in vodij središč. Ob tej priložnosti so se slavnostne prireditve udeležili dr. Stanislav Radovan Pejovnik, 

predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO,  ga. Marjutka Hafner,  generalna sekretarka  Slovenske 

nacionalne komisije za UNESCO in vodja urada za UNESCO, Barbara Urbanija, podsekretarka na Uradu za 

UNESCO,  Zofija Klemen Krek, nekdanja direktorica Urada za UNESCO, generalna sekretarka  Slovenske 

nacionalne komisije za UNESCO in velika podpornica ASP mreže, ga. Alenka Aškerc Mikeln,  prva nacionalna 

koordinatorica UNESCA ASP mreže in nekdanja ravnateljica OŠ Cirila Kosmača  Piran,  g. Jože Bogataj, aktualni 

nacionalni koordinator UNECSO ASP,  g. Roman Vogrinc, predsednik programskega sveta UNESCO ASP in ga. 

Ljubica Kosmač, članica evalvacijske komisije za UNESCO.  

V letošnjem letu so članice našega središča koordinirale 3 projekte, in sicer: 

- OŠ Cirila Kosmača Piran; Dobimo se pri svetilniku! – Kako čudovit je ta svet!, 
-  Vrtec Mornarček Piran ; Naš kraj - njegova kulturna in naravna dediščina,  
- OŠ Diego e Vincenzo De Castro Piran/ SE Diego e Vincenzo De Castro Pirano; Ex tempore: Kaj skriva naša kraj 
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Delujemo v skladu s štirimi stebri izobraževanja.  
 
Učiti se, da bi vedeli!  
Učiti se delati! 
Naučiti se živeti skupaj! 
Učiti se biti!  

Zdrava družba, ki temelji na pravih vrednotah, je bistvo pozitivnega razvoja. Zavedamo se, da je povezovanje 

preteklosti, sedanjosti in prihodnosti nujno. Pozitivni odnosi med ljudmi in do naravnega okolja so neizogibni, če 

želimo graditi svet, ki bo boljši za vse. Zavedamo se, da le uspešni in zadovoljni posamezniki tvorijo konstruktivno 

družbeno okolje, ki omogoča razvoj in kreativnost, življenje v sožitju in medsebojnem spoštovanju. V takšnih pogojih 

se lahko ukvarjamo z globalnimi problemi in ustvarjamo boljše življenjske in delovne pogoje za vse. Zato smo 

usmerjeni v izobraževanje za trajnostni razvoj in globalno državljanstvo, vzgojo za mir in človekove pravice ter 

medkulturno učenje. Pogumno smo vstopili v proces internacionalizacije šole, saj učni prostor in proces ne poznata 

meja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    UNESCO projekt Dobimo se pri svetilniku!/ Kako čudovit je ta svet! 
Poročilo pripravila Vika Kuštrin 
V letošnjem šolskem letu je naša šola koordinirala UNESCO projekt Dobimo se pri svetilniku!/ Kako čudovit je ta 
svet.  
Sodelovali so VI zavodi iz domovine in tujine: 
- Allisonville Elementary School Indianapolis, Indiana, ZDA, 
- Center for Inquiry School 2, Indianapolis, Indiana, ZDA, 
- Colegio Nuestra Señora del Valle, Écija, Sevilla, Španija, 
- OŠ Istrskega odreda Gračišče,  
- OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran / SE Vincenzo e Diego de Castro Pirano, 
- Vrtec Mornarček Piran, 
- OŠ XIV. divizije Senovo, 
- OŠ Lava Celje, 
- Vrtec Koper, 
- Gimnazija/Ginnasio Gian Rinaldo Koper/Capodistria. 
 
Skozi aktivnosti projekta smo želeli sodelujoče vzpodbuditi k zaznavanju vsega lepega in pozitivnega. Vsi ljudje na 
tem planetu nimajo sreče, da bi svoje življenje preživljali v miru in svobodi, obkroženi z vzpodbudo in ustvarjalnostjo 
ter z možnostjo izobraževanja. Zato se nam zdi pomembno, da se usmerimo v pozitivno dojemanje sveta.  
 
Na matični šoli smo dejavnosti projekta izvajali preko modela intertedna, v katerega so se vključili vsi učenci in 
učitelji šole. Poleg njih pa še vrtčevski otroci, učenci in dijaki z vzgojitelji in učitelji iz Slovenije, Španije in ZDA.  
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Projekt smo zastavili na petih delovnih področjih, ki vključujejo identiteto, vzgojo za mir, dediščino, turizem in okolje. 
Tako je vsak lahko našel nekaj zase. Preko projektnih aktivnosti, ki temeljijo na izobraževanju za trajnostni razvoj 
smo krepili pozitivne vrednote in razvijali veščine, potrebne za kvalitetno sobivanje. Spoznavali, razvijali in izražali 
smo lastno identiteto. Posebno pozornost smo namenili tudi učencem priseljencem in njihovim staršem. Skozi lastne oči 
smo pogledali v svet turizma, marsikje vodilno ekonomsko panogo, za katero pa ni nujno, da temelji le na 
komercialni temveč tudi na izobraževalni vsebini. Skozi turizem smo poleg ostalega obravnavali okoljske probleme 
in se dotaknili poklicnega  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
usmerjanja. Dediščina je edinstveno poglavje, ki nam ponuja mnoge priložnosti za mednarodno, medgeneracijsko in 
lokalno mreženje. Razumevanje pomena miru in možnosti izobraževanja za vse, razumevanje človekovih pravic ter 
učenja konstruktivnega reševanja konfliktov smo se lotili na konkretnem nivoju, preko situacij in dogajanj iz bližnjega 
in daljnega okolja. Preteklost smo povezali s prihodnostjo in jo umestili v sedanji čas. Za zaznane probleme smo 
iskali kreativne in trajnostno naravnane rešitve.  
 
Projekt smo sklenili s prireditvijo na Tartinijevem trgu v Piranu, v lokalno knjižnico pa postavili razstavo umetnij izpod 
prstov mladih umetnikov. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  

 

 

 

3.  
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3. UNESCO NA ŠOLI 

Poročilo je pripravila  Katarina Petrič 

V šolskem letu 2018/2019 smo z različnimi dejavnostmi in s skupnimi močmi uresničevali temeljne UNESCO cilje: 

uveljavljane kulture miru in nenasilja, naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje, naučiti se živeti 

skupaj in deliti med seboj. 

Skozi celo šolsko leto smo utrjevali vse štiri »Delorsove« stebre izobraževanja: 

Učiti se, da bi vedeli. 

Učiti se, da bi znali delati. 

Učiti se, da bi znali živeti skupaj. 

Učiti se biti. 

Glede na ponujene vsebine smo se tekom leta vključevali v številne projekte UNESCO ASP mreže ( Naš kraj - njegova 

kulturna in naravna dediščina, Unesco ima talent, Menjaj branje in sanje, Dediščina v rokah mladih – Mladi posvojijo 

spomenik, Vzgajajmo zelišča - " V starem iščem novo", Kaj skriva naš kraj?, Od vrta do prta, Moje pravice, Izboljšamo 

odnos do hrane, Mednarodni dan miru na Cerju, Mednarodni dan strpnosti – Dan za strpnost in prijateljstvo / »STOP 

OBREKOVANJU«). 

V letošnjem šolskem letu smo bili nosilci projekta z nazivom Kako čudovit je ta svet, ki smo ga izvedli v obliki intertedna 

preko različnih aktivnosti na petih predmetnih področjih: okolje, dediščina, identiteta, mir, turizem. 

Gostili smo palestinske otroke ter jim pričarali zanimiv in pester dan ob skupnem druženju z našimi učenci. 

Udeležili smo se različnih aktualnih akcij (zbiranje zamaškov, solidarnostne akcije za pomoč ljudem in živalim v stiski, 
akcija Pokloni zvezek, zbiranje igrač in iger…) ter obeleževali mednarodne dneve z UNESCO koledarja ( Mednarodni 
dan maternih jezikov, Svetovni dan vode, Svetovni dan okolja, Svetovni dan oceanov, Mednarodni dan pismenosti, 
Mednarodni dan miru, Svetovni dan učiteljev…). Tekom šolskega leta smo bili aktivni na mednarodnem področju 
(pobratena mesta,  Erasmus+ KA1 - gostovanje naših učiteljic na šolah v Veliki Britaniji in v Nemčiji, Erasmus KA1 - 
udeležba na strokovnem izpopolnjevanju v Italiji, Erasmus+ KA1 - gostovanje učiteljev iz več evropskih šol, video učne 
ure s šolo iz Španije - 1. razred, e Twinning…). Veliko energije smo vložili v medgeneracijsko sodelovanje (dnevni 
center Školjka Piran, Združenje borcev za vrednote NOB Piran, Društvo izgnancev, sodelovanje s starši in starimi starši, 
upokojeno učiteljico, medvrstniško učenje) in sodelovanje z lokalno skupnostjo. 

Pri izvedbi posameznih aktivnosti v okviru UNESCO dejavnosti na šoli so se glede na posamezne vsebine vključevali 

vsi zaposleni na šoli. 
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MEDNARODNI DAN MIRU NA CERJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZGAJAMO ZELIŠČA – V STAREM IŠČEM NOVO 
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4. MEDNARODNI eTWINNING PROJEKTI  

Poročilo je pripravila Mojka Mehora Lavrič 

 
Naša šola je že vrsto let vpeta v mednarodne eTwinning projekte, ki nudijo evropskim šolam platformo za 
mednarodno sodelovanje s pomočjo sodobnih tehnologij. Tovrstna sodelovanja pa odpirajo meje, nas povezujejo s 
svetom, krepijo kompetence učencev in učiteljev, dvigajo nivo znanja in spodbujajo ustvarjalnost. 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v različnih mednarodnih eTwinning projektih. 
 

1. World book day buddies   

Prvi četrtek marcu je prav poseben dan, predvsem za mlade bralce. Na ta dan v več kot 100 državah obeležujejo 
Svetovni dan knjige. Gre za UNESCO-vo pobudo, ki spodbuja branje predvsem med mladimi.  
Naša šola se je odzvala vabilu partnerske šole Barton Hill Academy iz Torqaya v Veliki Britaniji, kjer je navada, da 
se učenci in učitelji na ta dan oblečejo v kostume svojih najljubših knjižnih junakov in drug drugemu predstavljajo 
knjige. Tako so si šestošolci preko Skypa zaupali, katere knjige najraje berejo, kateri so njihovi najljubši knjižni 
junaki, pa tudi kateri pisatelji so najbolj brani.  
Seveda je učence zanimalo tudi, kako poteka pouk v drugi državi, katere predmete imajo najraje in kaj se trenutno 
učijo. Pogovarjali so se o tem, s kakšnimi konjički se vrstniki ukvarjajo v prostem času, beseda pa je tekla tudi o 
športu, glasbi in drugih temah. V projekt so bile vključene tudi partnerske šole iz Španije, Portugalske in Italije 
 

 
 

2. Traditional dances and costumes  

 
Ples že od nekdaj druži ljudi in odraža tradicijo vseh narodov. Preko ljudskih plesov spoznavamo tudi ljudsko glasbo, 
različne tradicionalne glasbene inštrumente in ljudske noše. Projekt Traditional dances and costumes smo izvedli v 
sodelovanju  
s partnersko šolo Girne Ortaokulu, Karşıyaka iz Turčije, s ciljem približati kulturno dediščino otrokom. 
 

3. A year around Europe  

V projektu so sodelovale šole iz Velike Britanije, Španije, Poljske, Moldavije, Francije, Romunije, Švedske, Norveške, 
Estonije, Cipra in Hrvaške. Učenci so izmenjevali informacije o svojih dejavnostih in tako spoznavali življenje v drugih 
državah. Preko spletne učilnice smo izmenjevali različne materiale in bili aktivno vključeni v sodelovalno mednarodno 
učenje. Decembra smo si s partnerskimi šolami izmenjali voščilnice z lepimi željami. 
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4. The riviera connections 

Projekt je povezan z UNESCO temami. Osredotoča se na kraje, ki z bogato naravno in kulturno dediščino. Skozi 
projekt se učenci učijo ohranjanja snovne in nesnovne kulturne dediščine in varovanja naravne dediščine. 
 

 
 
 

5. PROJEKT ERASMUS+    
Poročilo pripravila Mojka Mehora Lavrič 
 
Na OŠ Cirila Kosmača Piran smo letos uspešno izvedli Erasmus+ projekt z naslovom Izobraževanje za prihodnost. 
Mednarodni projekt je zajemal izmenjavo strokovnih znanj, predvsem s področja Zdrave šole, informacijsko-
komunikacijskih tehnologij in jezikov ter spoznavanje različnih evropskih šolskih sistemov in izmenjavo dobrih praks 
med pedagoškimi delavci. Učiteljici Vika Kuštrin in Nataša Kozlovič Lakoseljac sta se udeležili strokovnega obiska na 
Langley Green Primary School v kraju Crawley v Veliki Britaniji, učiteljici Senja Rojc Križman in Mojka Mehora Lavrič 
sta obiskali Sekundarschule Fürstenberg v Nemčiji, Karmen Mozetič pa se je udeležila strokovnega spopolnjevanja v 
Firencah v Italiji.  
OŠ Cirila Kosmača Piran se je izkazala tudi kot gostiteljica, saj smo gostili strokovne delavce iz Portugalske, Finske, 
Avstrije, Italije, Nemčije, dveh šol iz Velike Britanije in treh šol iz Španije. Pri izvedbi pa so sodelovale tudi številne 
inštitucije iz lokalnega okolja. 
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Znanje, ki so ga pedagoški delavci pridobili na partnerskih šolah v tujini, bodo s pridom uporabili pri svojem delu in 
tako obogatili pouk z novimi, inovativnimi pristopi in metodami dela. Izmenjave pa so bile tudi odlična priložnost za 
postavitev temeljev nadaljnjega sodelovanja med šolami.  
 
 
 

 
 
 

6. DRUGE DEJAVNOSTI 

 

1. Poročilo o izvajanju projek ta šolski ekovrt in zavihajmo rokave - za lepšo     

   šolo v šolskem letu 2018/2019 

                                                        

Poročilo napisala  Izabel Jurman 

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z izvajanjem projekta Šolski ekovrt in si zastavili naslednje cilje:   

 spoznati pomen rastlin v človekovem življenju in oblikovati pozitiven odnos do njih,  

 z vrtnarjenjem povečati učenčevo aktivnost v naravi,  

 lažje razumeti pomembnost narave in varstva okolja in  

 ceniti lokalno pridelano hrano. 

 

Naš osrednji cilj je, da se učenci naučijo, da lahko marsikatero začimbo ali zelenjavo vzgojijo doma, namesto da bi jo 

kupili v trgovini.  
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V letošnjem šolskem letu smo na matični šoli odstranili kompostnik in za odlaganje rastlinskih ostankov namenili 

primernejši prostor. Prekopali smo gredice, odstranili plevele ter posejali in posadili rože in zelišča. Načrtovali smo 

novo obliko spiralne gredice, vanjo posadili zelišča ter nasuli dekorativne kamenčke. Pregledali smo tudi balkonska 

korita in vanje prav tako posadili rože, zelišča ter zelenjavo.  

 

    
 

 
 

Uredili smo tudi zeliščni vrt, nabrali zelišča in jih posušili. Z nabranimi zelišči smo pripravljali razne namaze, čaje, oljne 

izvlečke, sirupe ali jih uporabili pri pripravi jedi. Uporabili smo jih tudi pri izdelavi naravne kozmetike (mila in balzami 

za ustnice) in dišav za dom (dišeči voski in figurice iz gipsa). Vse izdelke smo razstavili na šoli in na Tartinijevem trgu 

na prireditvi Kako čudovit je ta svet.  
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Aktivnosti v okviru Šolskega ekovrta so potekale tudi na podružnični šoli, kjer je dišalo po sivki. Posadili smo 29 sadik 

sivke, pa tudi jagode in zelišča. Izdelali smo vrečke z zeliščno soljo, dišeče ploščice iz sivke, s pomočjo odtiskovanja 

sivke smo izdelali ploščice in posode za shranjevanje sivkinih cvetov. 
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Posebno pozornost urejanju šolske okolice in različnim spremljevalnim dejavnostim smo namenili na tehniškem dnevu, 

posvečenemu Dnevu Zemlje, ki smo ga izvedli 19. 4. 2019.  

 

2.   Zeleni dan 

 
Zeleni dan na matični šoli 

Danes na šoli poteka Zeleni dan. Učenci so se razdelili po raznih 

skupinah in delavnicah. 

 

Ravnateljica – Zlata Milič 

Pred glavnim vhodom v šolo postavlja dober vzor učencem ter 

svojim sodelavcem naša ravnateljica, Zlata Milič. Ureja vrtiček z 

vrtnicami, rahlja zemljo ter skrbi, da imajo dovolj vode. 

 

 

 

Nadja Janko – Poslikava zunanjih površin 

 

 

 

 

 

 

Učenci v tej skupini v šolskem atriju barvajo zidove z akrilnimi barvami. Izbrali so si razne like iz sodobnih risank in 

knjig. Zala in Ella barvata zid za podlago. Nency, Neja, Darija, Danaja, Lana in Maša pa na zgornjem delu atrija 

lepšajo zidove z zgoraj omenjenimi liki. 
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Učenci urejajo vrtičke v Parku prijateljstva. Najprej bodo populili plevel in odstranili suhe rastline, nato pa bodo 

posadili nove in se seznanili s tistimi vrstami rastlin, ki jih še ne poznajo. V Parku prijateljstva bodo: mandarina, 

rožmarin, materina dušica in divje narcise, divji oves, žajbelj, avokado … Za tablice, ki označujejo imena rastlin, 

bodo uporabili stare strešnike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreja Fabbro – Po stopničkah do znanja 

Skupina se je odločila za urejanje stopnišč na predmetni stopnji. Najprej bodo uredili stopnišče, ki vodi do učilnic 

geografije, tehnike ter likovne umetnosti, potem pa še tisto, ki vodi do učilnic slovenščine, naravoslovja, kemije ter 

biologije. Stopnišča bodo okrasili glede na učilnice, do katerih vodijo. Na stopnišče, ki ga bodo najprej uredili, bodo 

nalepili toplotne pasove (za geografijo). Za ostala stopnišča se pustimo presenetiti! 
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Zeleni dan na podružnici, vtisi učencev 

Danes smo imeli Zeleni dan, izdelali smo glinene krožnike in vanje odtisnili cvetove sivke. Uredili smo zeliščni vrt in 

posadili 29 sadik sivke. V obešene plastenke smo posadili sadike jagod. Bilo je veliko dela. Še dobro, da so nam 

pomagali starši. Imeli smo se odlično. 

Danes je dan, ko sadimo različne sadike. Posadili smo jagode, limeto in lavando. 

Zeleni dan mi je všeč, ker delamo po skupinah, skrbimo za čisto in naravno okolje in uporabljamo domišljijo. V 

odvrženo plastenko smo naredili luknjo in vanjo posadili jagodo. 

Danes je bil Zeleni dan in smo posadili vse rože in tudi jagode in vrtnice in tudi kaj drugega. Urejali smo vrt. 
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3. Igriva slovenščina 

Poročilo pripravila Vika Kuštrin  

Na šoli smo tretje leto zapored izvajali ure učenja slovenščine, namenjene učencem priseljencem in njihovim staršem. 

Na tedenskih srečanjih so se otroci in njihove matere učili slovenskega jezika skozi različne življenjske situacije, 

spoznavali slovenske praznike in običaje, slovenske državne simbole ter predstavljali kraje in države iz katerih 

prihajajo. Dejavnost ni namenjena le učenju jezika temveč tudi spoznavanju Slovenije, njene naravne in kulturne 

dediščine, vzpostavljanju socialne mreže in še marsičemu. V prednovoletnem času smo tako pripravili prijetno 

druženje, ki je bilo kulinarično obarvano, saj smo predstavili tipične jedi dežel, iz katerih izviramo.   

 

 

 

 

 

 

Mamice so se skozi vse leto izkazovale kot redne in 

vedoželjne učenke, ki se že veselijo nadaljnjega učenja 

in druženja. 
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4. Semena sprememb, projekt 

Vizija Slovenije v osnovnih šolah   

 

 

 
 

 

Poročilo sta pripravili  Tatjana Uršič, Asta Vrkič  

Sodelovali smo z javno agencijo SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v 
okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, vabi k sodelovanju osnovne šole 
pri razvoju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah, s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti.  
V šolskem letu 2018/19 smo izvajali  dejavnosti pod naslovom: Moč sivke. 
Zasadili smo nove grede sivke in uredili že obstoječe zeliščne grede. Spoznali smo značilnosti sivke kot mediteranske 
rastline ter koristnost uporabe v kozmetiki, prehrani in domu. Spoznali smo delo vrtnarja, lončarja, zeliščarke in 
solinarja. Izdelali smo zeliščno sol za kopeli, dišeče vrečke napolnjene s sivko in spoznali jedi in pijače, pripravljene s 
sivko. Izdelali smo keramične posodice za milo in sivkine cvetove. Izvedli smo delavnico tiskanja vrečk skupaj s starši. 
V sodelovanju s predstavnico društva Anbot smo  spoznali pridobivanje in uporabo eteričnega olja sivke ter njenega 
hidrolata. Spoznavali smo kulturno dediščino našega kraja.  
 

5. Projekt Spirit 

Sodelovali smo z javno agencijo SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v 
okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, vabi k sodelovanju osnovne šole 
pri razvoju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah, s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in 
inovativnosti.  
V šolskem letu 2018/19 smo izvajali  dejavnosti pod naslovom: Moč sivke. 
Zasadili smo nove grede sivke in uredili že obstoječe zeliščne grede. Spoznali smo značilnosti sivke kot mediteranske 
rastline ter koristnost uporabe v kozmetiki, prehrani in domu. Spoznali smo delo vrtnarja, lončarja, zeliščarke in 
solinarja. Izdelali smo zeliščno sol za kopeli, dišeče vrečke napolnjene s sivko in spoznali jedi in pijače, pripravljene s 
sivko. Izdelali smo keramične posodice za milo in sivkine cvetove. Izvedli smo delavnico tiskanja vrečk skupaj s starši. 
V sodelovanju s predstavnico društva Anbot smo  spoznali pridobivanje in uporabo eteričnega olja sivke ter njenega 
hidrolata. Spoznavali smo kulturno dediščino našega kraja.  
 

6. Rdeči križ 

Poročilo pripravila Vika Kuštrin 

Skupina učencev, ki je letos obiskovala interesno dejavnost Rdeči križ, je spoznala nastanek in pomen mednarodne 

organizacije Rdeči križ, se učila o prostovoljstvu, solidarnosti in krvodajalstvu, se urila v spretnostih za izboljšanje 

medsebojnih odnosov, spregovorila o nasilju vseh vrst, o pasteh socialnih omrežij, o pomenu izobraževanja in 

vzpodbujanju medgeneracijskega sodelovanja.  

Učenci so aktivno pomagali pri izvedbi solidarnostnih akcij za pomoči potrebne ljudi in živali ter v prazničnih dneh 

pripravili voščilnice in simbolična darilca za starostnike. 
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7. Narava in poskusi 

Poročilo pripravila Vika Kuštrin 

Na željo učencev smo organizirali interesno dejavnost Narava in poskusi. Obiskovali so jo učenci 2., 3. in 4. razreda. 

Na tedenskih srečanjih so opazovali spremembe v naravi, prepoznavali drevesa in druge rastline ter izdelali 

preprost herbarij. Največ veselja pa je pričaralo eksperimentalno delo, skozi katerega so se nevede naučili veliko 

zakonitosti s področja fizike in kemije.  

Tovrstno učenje temelji na otrokovi aktivnosti, pridobivanju lastnih izkušenj in navajanju na timsko delo. Tako 

pridobljeno znanje je trajno in uporabno, motivacija za učenje visoka. 
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    8. Bralni izziv 

Poročilo pripravila Lorena Lovrečič     

V šolskem letu 2018/19 sem vodila interesno dejavnost BRALNI IZZIV. V interesno dejavnost so bili vključeni učenci in 

učenke od prvega do devetega razreda, matične in podružnične šole. Vseh osemnajst otrok je osvojilo bralni izziv in 

si prislužilo nagrado. Za nagrado nam je šola omogočila ogled kino predstave. Nagrado so osvojili tako, da so 

prebrali deset knjig, ki so jih izbrali po danih kriterijih. Učenci so se ob branju zabavali in motivirali drug drugega pri 

pripovedovanju, 
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7. ZDRAVA ŠOLA   

Poročilo pripravila Senja Rojc Križman 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naša ZŠ se kot članica Evropske mreže zdravih šol (SHE mreže) odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in 

mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in 

okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. 

Rdeča nit v tem šolskem letu je bila: Prehrana, gibanje in duševno zdravje. 

Cilji ZŠ: 

- Aktivno podpiranje in promocija zdravja na šoli iz vseh vidikov vsakdanjega življenja. 

- Vse učence in učitelje spodbujati k zdravemu prehranjevanju.  

- Spodbujati gibanje med rekreativni odmori, med poukom in po pouku. 

- Aktivno podpirati pozitivno samopodobo vseh učencev in spodbujali pozitivne medsebojne odnose. 
 

VODILNE AKTIVNOSTI ZDRAVE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 Obeleženje 25. obletnice Slovenske mreže zdravih šol – teden od 24. 9. – 29. 9. 2018. 
 

Zadnji teden v septembru smo v celoti posvetili 25. obletnici našega delovanja. Osnovni vrednoti ZDRAVJU smo 
namenjali posebno pozornost skozi različne aktivnosti. Vsak učitelj se je preko svojega pouka dotaknil tem o zdravi 
prehrani, gibanju in duševnem zdravju.  
 
Vsi učenci šole smo dan 
začeli s skupno jutranjo 
telovadbo. Med poukom 
športa so se učenci seznanili 
z načinom merjenja srčnega 
utripa, spregovorili so o 
pomenu le-tega pri 
rekreativnih in vrhunskih 
športnikih. 

 
V tem tednu smo še 
poseben pomen dali skrbi 
za zdravo hrbtenico. 
Govorili smo o pravilni drži sedenja in pisanja, ter kakšne so posledice nepravilne drže. Naučili smo se pravilne 
ureditve potrebščin v šolski torbi in si ogledali predstavitev o teži ter poudarili pravilno nošenje šolskih torb. 
 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju1rWco8XNAhUB6RQKHUK_CQIQjRwIBw&url=http://www.o-ledina.si/strani/43/zdrava-sola&psig=AFQjCNEI2iK_vU1aAVFDjfDTKKv9Rc-9YQ&ust=1467016157834604
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Učenci na razredni stopnji so primerjali različne vrste pijače. Izpeljali so raziskavo o pijačah, ki jih dobimo na našem 
trgu in ugotavljali, koliko sladkorja vsebujejo. V razredu so si uredili kotiček za pitje vode, s steklenimi kozarci in 
steklenicami za vodo, kis o zamenjale plastenke. Izdelali so si zdrave napitke, narejene iz naravnih sokov.  
 

     
 
Drugošolci so si pripravili zdravo malico - sadna nabodala in sadno kupo. Četrtošolci so govorili o uravnoteženi 
zdravi prehrani in si pogledali prehransko piramido.  
 
Najmlajše učence je obiskala medicinska sestra, ki ozaveščala in učila pravilno ustno higieno in o skrbi za zobe. K 
sodelovanju smo povabili tudi zunanje goste, študenta Antona in Tamaro, ki sta mlajše učence učila prvih postopkov 
Prve pomoči. Učenci so izvedeli, kako moramo delovati, kadar pademo in se poškodujemo, zakaj potrebujemo 
obhladke in kako pravilno ravnamo, če nam iz nosa teče kri. Učencem predmetne stopnje pa sta predstavila študij 
medicine in odgovarjala na vsa vprašanja vezana na medicinski poklic.  
 

       
 
Pri urah italijanščine so izpeljali pouk na temo zdravega prehranjevanja in zdravega načina življenja. V pogovoru 
so opisali svoj način prehranjevanja, količino gibanja in količino sedenja (ob TV, za pisalno mizo, ob računalniku). 
Učiteljica je učencem  predstavila mediteransko dieto. V piramido prehranjevanja so vnašali priporočena 
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mediteranska živila. 
 
Učenci podružnice Portorož so poskrbeli tudi za medgeneracijsko sodelovanje. V šolo so povabili starše in skupaj so 
oblikovali učilnico na prostem. Prijeten kotiček, ki jim omogoča, da se v šoli učijo zunaj. Starši so z različnimi izdelki 
okrasili tudi notranjo učilnico.  
 

  
 
Učenci celotne razredne stopnje so sodelovali na likovnem natečaju Kaj skrivam v svojem srcu. Učenci so se kreativno 
izražali na temo kaj prinaša smeh na usta in toplino v srcu. V šolo so učenci prinašali igrače in se družili v igri. Preko 
socialnih iger so povabili v svojo družbo tudi tiste sošolce, ki jih običajno ne.  
 
Teden smo zaključili s skupnim dogodkom na soboto. Učenci predmetne stopnje so izpeljali športni dan kros v Fiesi. 
Na Tartinijevem trgu in Trgu prekomorskih brigad v Portorožu so učenci razredne stopnje izpeljali dan iger dobre 
volje. K sodelovanju smo povabili članice društva Šola za zdravje, ki so vodile jutranjo telovadbo. Za ogrevanje smo 
skupaj naredili vaje po sistemu 1000 gibov za zdravje. Na našem dogodku je sodelovalo tudi Javno podjetje 
Okolje Piran, s katerim sodelujemo že vrsto let, ko obeležujemo ekološko pomembne dneve. Učenci so se preko 
različnih iger po postajah in poligonov zabavali in ekološko ozaveščali. Učenci so na portoroški ploščadi so izpeljali 
tudi raziskavo Najljubši podružnični šport. Na eni izmed postaj so učenci pisali sporočila na razglednice z ekološko 
vsebino predsedniku države, Borutu Pahorju in ga pozivali, naj ohrani naše morje čisto. Temu vabilu so se odzvali 
tudi člani društva Morigenos in piranskimi gasilci - potapljači, ki so ob tej priložnosti očistili piranski mandrač. Za 
okrepčitev z zdravimi napitki in sadjem sta poskrbela hotela Piran in Life Class. S tem dogodkom smo povezali vse 
občane našega mesta. 
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 Projekt Prehrana in gibanje v sklopu projekta Izobraževanje za prihodnost – Erazmus+ KA1 
mobilnost učiteljev.  

 
Letos smo uspešno izvedli Erasmus+ projekt z naslovom 
Izobraževanje za prihodnost. Mednarodni projekt je zajemal 
izmenjavo strokovnih znanj, predvsem s področja Zdrave šole, 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij in jezikov ter 
spoznavanje različnih evropskih šolskih sistemov in izmenjavo 
dobrih praks med pedagoškimi delavci. S področja Zdrave šole 
smo sodelovali z nemško partnersko šolo Sekundarschule 
Fürstenberg, iz Bad Wünnenberga. Naša šola se je izkazala tudi 
kot gostiteljica, saj smo gostili strokovne delavce iz Portugalske, 
Finske, Avstrije, Italije, Nemčije, dveh šol iz Velike Britanije in treh 
šol iz Španije. Pri izvedbi pa so sodelovale tudi številne 
inštitucije iz lokalnega okolja. 
 

 Svetovalne urice in dodatne vsebine zdravstvene 
vzgoje šolskem leto 2018/2019  
 

Sodelovali smo z ZD Piran. S strokovnimi sodelavci Tadejo 
Bizjak (mag. zdr. Nege), Katjo Štajner (dipl. m. s.), Tilnom 
Frangešem (dipl. dietet) in Anjo Andrenšek (dipl. kin.) smo izpeljali različne delavnice zdravstvene vzgoje za učence, 
učitelje in starše: 
 
- V prvem razredu so se navajali na zdravo in kulturno uživanje hrane. Posebno pozornost so posvetili zdravemu 

zajtrku z delavnico, ki je bila na temo Zdrav zajtrk.  

- Drugošolci so izpeljali delavnico za učence in starše, načrtovanje in priprava zdravega obroka: Jejmo v barvah. 

    

- Tretješolci so pripravljali zdrave obroke. Pogovarjali so se o tem, kaj naj vsebuje zdrav krožnik. 

- V četrtem razredu so najprej obnovili znanje o zdravi prehrani. Učenci so s pomočjo modelov hrane prikazali 
zdrav obrok. Nato jih je ga. Katja Štajner s primeri dobre prakse poučila, kako lahko preprečimo poškodbe. Prav 
tako so spoznali osnove prve pomoči pri poškodbah. Učenci so se tudi sami preizkusili v nudenju prve pomoči. 
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- Petošolci so izvedli delavnico Gibalna aktivnost za zdravje. 

       
 

- V 8. in 9. razredu smo izpeljali delavnico na temo motenj hranjenja in prehranjevanja. Pogovarjali smo se tudi 
o sredstvih za zaščito pred nezaželeno nosečnostjo, spolno prenosljivimi okužbami in neplodnostjo. Spoznali smo 
pogoste spolno prenosljive bolezni, pogovarjali smo se o tem, kateri so pogosti razlogi zaradi katerih se mladi 
spuščajo v spolnost. 

 
S Centrom za krepitev zdravja Piran smo izpeljali tudi dejavnosti za psiho-fizično zdravje učiteljev in pohod. Za 
učitelje je bila izpeljan Program svetovanja za zdravje in ugotovitev stopnje telesne sposobnosti za udeležence 
testiranja.  
 
Na šoli smo organizirali pogovorne urice z medicinskimi sestrami oz. izmenično tudi z drugimi strokovnimi sodelavci 
iz Centra za krepitev zdravja (dietetikom, kineziologinjo, psihologinjo in fizioterapevtom), ki so potekale vsak 2. 
ponedeljek v mesecu. Starši in učenci so lahko dobili vse informacije o življenjskem slogu oz. zdravju otroka ali 
odraslega (gibanju, dieti, cepljenju, higieni, odraščanju in spremembah v puberteti, o ušeh, glistah, nalezljivih 
bolezni,…). 

Skupaj s Centrom za krepitev zdravja smo izpeljali tudi Dan za družine - Krepitev zdravja za vse na Tartinijevem 
trgu. Pripravili so pester program za vse generacije. Na dogodku so sodelovali policisti, reševalci, gasilci in 
razstavljene so bile stojnice, namenjene širši populaciji. Učenci so lahko sodelovali v različnih delavnicah: dejavnosti 
RKS - igrica Rdeča kapljica, delavnica TPO z AED, dejavnosti SZŠ Izola - prva pomoč za otroke, dejavnosti FVZI - 
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nega bolnika, dejavnosti zobne preventive, joga za otroke, telovadba s Šolo zdravja, zdravstveni kotiček z 
meritvami, Emilija Pavlič s kuhanjem za otroke, predstavitev poklicev medicinske sestre in babice, gibalne aktivnosti 
društva ŠKID. 

    

 

 Ločeno zbiranje odpadkov in plastičnih zamaškov 
 

V letošnji akciji zbiranja plastičnih zamaškov, ki je potekala celotno šolsko leto, smo zbrali 8 velikih vreč zamaškov 
za Nika Špoljar Dežjota, ki je tetraplegik. Obiskal nas je na šoli in spregovoril o težavah ter opozoril učence na 
previdnost pri skakanju v vodo. 

 

 Sodelovanje z Okoljem Piran 

 
V sodelovanju z Okoljem Piran smo vztrajali pri ločevanju odpadkov ter skrbi za čisto in 
zdravo okolje. Svoje znanje smo prenesli v domače okolje in domači kraj. Vztrajali smo pri 
ločevanju odpadkov ter skrbi za čisto in zdravo okolje. V mesecu septembru smo ob 
svetovnem dnevu turizma sodelovali na odprti mizi Povezani za modri turizem in zeleno okolje. Po predstavitvi 
kratkega izobraževalnega filma, s katerim Okolje promovira pravilna ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami ter 
pozitiven odnos do okolja, je sledila okrogla miza »Okoljski izzivi turizma« o tem, kako z vzgojo, organizacijo javnih 
služb in delovanjem turističnega gospodarstva vplivamo na odnos do okolja in občine kot turistične destinacije.  
 
V mesecu novembru smo v sklopu Evropskega 
tedna zmanjševanja odpadkov izpeljali skupaj 
akcijo Piran (iz)menjuje - Pirano (s)cambia.  
 
Učenci  so prinesli svoje uporabne predmete in z 
velikim nasmehov odnesli domov uporabne 
predmete, ki so jih darovali drugi in s tem zmanjšali 
količino odpadkov. 
 
 
Skupaj smo obeležili svetovni dan vode. Na šolo 

smo povabili go. Sandro Loboda iz Javnega 

podjetja Okolje Piran. 

http://okoljepiran.si/
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CELOLETNE DEJAVNOSTI ZDRAVE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

Šola je tisto okolje, ki ima poleg družine ključno vlogo pri otrokovem razvoju. Učencem pomaga doseči znanja, 
prevzemati stališča in razvijati veščine, ki jih potrebujejo kasneje v odraslem življenju kot dejavni posamezniki. Čas, 
ki ga učenci preživijo v šoli, predvsem pa njihove izkušnje s šolo in način dojemanja šolskega življenja, pomembno 
vplivajo na njihovo samopodobo, sprejemanje sebe, vedenje v zvezi z zdravjem in odnos do življenja.  

Čas, ki ga otroci preživijo v šoli, je sijajna priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev 
zdravja vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na večje zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih 
ljudi. V okolju, ki skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje, se učenci tudi raje učijo in delajo. Posledice tega 
procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih rezultatih. 

Skozi celo šolsko leto smo si na različnih področjih dela prizadevali za uresničevanje različnih ciljev: 

- Razvijali smo  pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da smo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k 
življenju v šoli.  

- Skrbeli smo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci. 

- Na področju duševnega zdravja smo izvajali različne socialne igre, kjer so se med učenci krepili medsebojni 
odnosi in komunikacija.  

- Gibanje in druženje je v današnjem času izredno pomembno, saj razvoj tehnologije vpliva na pretirano 
uporabo mobilnih telefonov in ostalih naprav. Posledično otroci preveč sedijo, zato smo se tekom celega 
šolskega leta trudili izvajati aktivne odmore. 

- Vse učence smo spodbujali k različnim dejavnostim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znotraj celoletnih dejavnosti ZŠ so na šoli potekale naslednje dejavnosti: 
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- mediacija,  

- šolska shema: Poudarjali smo pomembnost uporabe sadja in zelenjave lokalnih pridelovalcev. To smo s pridom 
izvajali v Šolski shemi. 

- Gibanje med poukom in aktivni 5-minutni odmori: Med poukom je bilo učencem omogočeno več raznolikih 
aktivnosti, ker je gibanje izredno pomembno. Naša šola redno skrbi, da je elementov gibanja, razgibavanja, plesa 
in sprostitve med poukom čim več. Redno izvajamo rekreativne odmore in 5-minutne aktivne odmore, saj se 
zavedamo, da nam gibanje ne nudi le lepšo postavo, temveč da so možgani po fizičnih dejavnostih bolj predihani in 
s tem učinkovitejši.  
      

- Solidarnostne akcije: Skupaj z ID Rdeči križ smo letos izpeljali več različnih zbiralnih akcij:  

- zbiranje hrane in odej za Obalno zavetišče za živali,  

- zbiranje slikanic, pobarvank, didaktičnih iger za nov center za osebe s posebnimi potrebami na Debelem 

Rtiču. 

- akcija Pokloni Zvezek – Slovenska karitas, v kateri smo s skupnimi močni zbrali 80 novih zvezkov za 
socialno ogrožene otroke.   

 

- Zobozdravniški pregledi in tekmovanje Zdravi in čisti zobje: spodbujali smo redno in sistematično nego zob; 
Naša šola je izpeljala program prireditve ob zaključku tekmovanja v Avditoriju Portorož. 
 

       
 

- Zeleni ponedeljek: Enkrat mesečno smo imeli na šolskem jedilniku brezmesne jedi, sestavljene pretežno iz živil 
rastlinskega izvora.  
 

- Evropski teden športa: naš cilj je bil spodbuditi k telesni dejavnosti in športu, ne le v tednu športa, temveč vse 
leto. 

- S Tekom podnebne solidarnosti smo seznanjali 
otroke  o podnebnih spremembah in nevarnostih, ki 
so nam jih podnebne spremembe prinesle. Tekli 
smo za boljši jutri, za revne, ki so jih podnebne 
spremembe najbolj prizadele. Z ozaveščanjem 
otrok, pošiljanjem dobrih misli in s pretečenimi 
kilometri smo zgradili kroge solidarnosti okrog 
planeta Zemlje  ter si prizadevali k izboljšanju 
trenutnega stanja. Letos  smo z učenci prispevali 
165 pretečenih kilometrov. 

- Ekološki dnevi: obeležili smo dan Zemlje – Zeleni 
dan in svetovni dan varstva okolja. Na filmskem 
festivalu smo si ogledali film Zemlja, nepozaben 
dan. Na predmetni stopnji smo obeležili Dan voda 
s postavitvijo razstave izdelkov nastalih tekom tedna. Slikali smo na platno, izdelovali plakate in z lutkami 
predstavili želje otrok razvitega sveta in otrok revnejših predelov sveta. Informirali smo ostale učence na šoli, o 
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tem, kako lahko vsakdo od nas varčuje z vodo. Ob vsaki vodni pipi na šoli smo zalepili Kapkovo nalepko z 
opozorilom za pitje vode iz pipe in njeno racionalno rabo.  

-  

       

Drugošolci so si ogledali Čistilno napravo Piran. Ob svetovnem dnevu oceanov smo se odzvali povabilu na ogled 

Morske biološke postaje Piran in se udeležili delavnic za učence. V okviru tehniškega dne so se na predmetni 

stopnji pogovarjali o okolijskih izzivih in pomenu ohranjanja okolja. Odpeljali so se na ogled smetišča za piransko 

občino v Dragonji in se zamislili ob velikanskih kupih odpadkov.  

        
   

 
 

- Šolski ekovrt: na Zeleni dan smo se posvetili urejanju šolske okolice, urejanju gredic in zasaditvi sadik sivke na 
šolske gredice in se tako še naprej trudili upoštevati temeljna načela šolskega ekovrtnarjenja.  

- Projekt 8 krogov odličnosti in FIT pedagogika: Vsebine delavnic smo obravnavali na razrednih urah in jih 
prepletali v vsebine pouka. 

- Pošta prijateljstva: v prednovoletnem času smo izpeljali pošto prijateljstva. 
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- Projekt Vrednote v vsakem razredu OŠ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dogradilo 
preventivni protidopinški program Slovenske antidoping organizacije s 45-minutnimi aktivnostmi za vsak razred 
osnovne šole, ki temeljijo na pomembnih vrednotah v športu ter se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. 
Aktivnosti se lahko izvajajo pri različnih predmetih. Razredna stopnja so izpeljali aktivnosti med urami športne 
vzgoje. Drugošolci so podpisali izjavo o spoštovanju športnega duha. Predmetna stopnja pa je prepletla 
vsebine z vsebinami SUŠa. Na vseh sestankih so posvečali pozornost pozitivnim vrednotam: pripadnost, 
spoštovanje, strpnost, solidarnost in odgovornost. Na srečanjih SUŠa so izvajali interakcijske igre ter kratke 
dejavnosti, preko katerih so učenci spoznavali pomen vrednot. Pri predmetu DKE so v 7. razredu spoznavali 
vrednote ter vpliv vrednot na življenje posameznika. Učna snov je predvidena v UN za DKE. Devetošolci so 
obiskali koncentracijsko taborišče Rižarna v Trstu, kjer so se poklonili vsem trpečim in umrlim v drugi svetovni 
vojni.  

 

- Medgeneracijsko druženje: 
 

- Na podružnici so izpeljali skupne ure športa z 
malčki iz vrtca, enota Barčica in gibalne, pevske in likovne delavnice z vrstniki CKSG Portorož.  

- Medgeneracijsko smo družili  s predstavniki Šole zdravja: 

1000 gibov preko delavnic na Tartinijev trgu. 

- Da ne bi pozabili – spomini za prihodnost: Devetošolci 
so se srečali s člani Zveze borcev za ohranjanje vrednot 
BOB piranske občine. V druženju, ki je trajalo dve uri so 
učenci prisluhnili spominom na čas druge svetovne vojne. V 
zahvalo za vse izrečene misli in napotke pa so učenci 
gostom pripravili prisrčen sprejem in kratek kulturni 
program.  
 

- Medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje: Članice 
pevskega zbora Mirta Izola so se odzvale povabilu iz 
Italije in skupaj z 11 učenci mladinskega pevskega zbora 
naše šole ter člani Društva ANBOT iz Pirana preživele tri dni v srednjeveškem italijanskem mestu Castiglione 
del Lago.  
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- V počastitev 60. obletnice Taborniškega odreda Sergeja Mašere Piran smo v okviru Unescovega projekta 
Kako čudovit je ta svet z učenci razredne stopnje izpeljali 5 delavnic: izdelava čebel (svetovni dan čebel), 
poligon, risanje narave v parih, izdelava mišk in vezanje vozlov.  
 

- Sodelovanjem z društvom Anbot: učenci predmetne stopnje so se udeležili delavnice mozaika, ki so jo 
vodile članice društva Anbot. Gospa Natalija Planinc jim je predstavila bogato delovanje društva, gospa 
Alenka Bakotić pa nas je seznanila z zgodovino, vrstami in načini izdelave mozaikov. Učenci so izdelali vsak 
svoj mozaik v obliki ribe. Uporabili smo različne materiale: školjke, polžke, barvna stekla, navadne in 
poldrage kamne, razne koščke keramike in drugo. 
 

- Na podružnični šoli so gostili članico društva Anbot, gospo Metko Žugelj in skupaj izdelali sivkino sol za 
kopel. Spoznavali so, kako pridelujemo zelišča in zelenjavo. Učenci so v šolo prinesli semena in sadike zelišč 
in jagod. Učenci so jih posejali in posadili, vsak dan zalivali ter opazovali njihovo rast.  

- Delavnica ISTRSKA KUHINJA v sodelovanju z društvom Anbot: Učenci četrtih in petih razredov so 
raziskovali jedi in običaje povezane s kulturo prehranjevanja domačega kraja. Spoznavali so, kako 
pomembno je, da si znamo sami oskrbeti hrano, ki je bolj okusna in zdrava kot tista v prodajalni, ki ni 
pridelana lokalno. Lokalno pridelana hrana je prijazna do okolja in našega zdravja, ima visoko hranilno 
vrednost ter je bogatega okusa. Z gospo Alenko Bakotič so pripravili okusen in zdrav obrok – fritajo s 
šparglji! 

                    

- To smo mi: Prireditev, kjer se ob koncu šolskega leta predstavi celotno delo šole, s katero skrbimo za 

dobro povezanost šole z domom, medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. 

 

OBELEŽITEV DRŽAVNIH PRAZNIKOV IN POMEMBNIH DNI POVEZANIH Z ZDRAVJEM 

  

• V organizaciji SUŠa so se izvajale medgeneracijsko proslave ob državnih praznikih.  

• Obeležitev pomembnih dni povezanih z zdravjem:  

https://www.oskosmac.si/2019/04/03/delavnica-mozaika-z-drustvom-anbot/
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- Naravoslovni dan Dan za zdravje: dan dejavnosti, kjer smo se dotaknili tem zdravstvene vzgoje: gibalne 
in ustvarjalne dejavnosti, pomen pitja vode, zdravo prehranjevanje, medgeneracijsko in medvrstniško 
druženje, pomen prijateljstva, uredimo si prijetno učilnico in učilnico na prostem, teža in urejenost šolskih 
torbic; 
 

• Spodbujanje varnosti v zvezi:  

- Projekt Varno s soncem: na razredni stopnji smo spoznavali nevarnosti v povezavi s soncem in o  pomenu 

zaščite, svoje znanje smo prikazali s plakati;  

-  

 
 

- Sodelovanje s policijo: prometna varnost, poučni sprehod v okolici šole in predstavitev nevarnosti petard; 

- Ob mednarodnem dnevu strpnosti so se na sestanku SUŠa pogovarjali in izvedli delavnico na temo 

KULTURA POGOVORA - STOP OBREKOVANJU. Razmišljali so o pomenu komunikacije, o tem, kakšen je 

dober poslušalec ter o pomenu učenja vedenja in ravnanja v družbi ter izražanja svojih čustev. Člani SUŠa 

so v svojih razrednih skupnostih predstavili pomen kulture pogovora. Pripravili smo dejavnosti za razredno 

uro na to temo, ki so jo v mesecu novembru izvedli v oddelkih.  

              

8. ŠOLSKA PREHRANA  

Poročilo je pripravila Svetlana Bogatinov, vodja šolske prehrane   

                                                                 
  V mesecu januarju 2018 so učenci od 1. do 9. razreda izpolnili anketni vprašalnik, s katerim smo želeli ovrednotiti 

stopnjo zadovoljstva s šolsko prehrano, upoštevanje bontona v jedilnici, zadovoljstvo z odnosom kuharskega osebja. 

Vprašalnik je izpolnilo skupaj 201 učencev od 1. do 9. razreda, odgovarjali so na 14 vprašanj.  

Vsi anketiranci so lahko v vprašalniku izrazili tudi lastne opombe in predloge glede šolske prehrane.  
Analiza je bila opravljena na podlagi vrnjenih in ustrezno izpolnjenih vprašalnikov. Poročilo obsega bistvene 
ugotovitve s sklepi oz. predlogi za posamezno vprašanje. Priloga vsebuje vzorec vprašalnika za učence in analizo 
izpolnjenih vprašalnikov. Pri nekaterih vprašanjih je omenjena primerjava odgovorov preteklih šolskih let. 
Rezultati so bili prikazani v odstotkih za vsak razred posebej, po triadah in na ravni šole. Predstavljeni so bili staršem, 

učencem in učiteljskemu zboru. 

 

 

PRILOGA: Anketni vprašalnik za učence 
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Osnovna šola Cirila Kosmača Piran                                                                                                                                                    

Šolsko leto 2018/2019                                       

Oljčna pot 24, Piran                                                                                                                                                                              

januar  2018      

    ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI   

IME IN PRIIMEK: _____________________________________________       RAZRED: ______ 

 

Navodilo: Pred teboj je vprašalnik o šolski prehrani. Prosim, da pazljivo prebereš vsa vprašanja in nanje odgovoriš. 

Tvoji iskreni odgovori bodo v  veliko pomoč pri ugotravljanju zadovoljstva s šolsko prehrano in pri uvajanju izboljšav.  

 

1. Ali zajtrkuješ doma?  DA  NE  Včasih 

 

2. Ali prejemaš šolsko malico? DA  NE 

 Če je tvoj odgovor ne, na kratko pojasni zakaj?  _________________________ 

  

3. Oceni šolsko malico z oceno od 1 do 5 (obkroži številko).  

            1 (zelo slabo)     2 (slabo)          3 (dobro)    4 (zelo dobro)     5 (odlično) 

 

4. Razmisli in obkroži, ali dobiš količinsko dovolj bogato malico? ( si sit )       DA          NE 

 

5. Kolikokrat na teden poješ sadje, ki ga dobiš pri šolski malici (obkroži) 

1X           2X           3X           4X           5X           NE JEM SADJA 

 

6. Ali imaš dovolj časa, da lahko v miru poješ malico?                       DA          NE 

 

7. Oceni šolsko kosilo z oceno od 1 do 5 (obkroži številko).    

            1 (zelo slabo)             2 (slabo)  3 (dobro)          4 (zelo dobro)           5 (odlično) 

 

8. Ali se ti zdi hrana okusna in dobro pripravljena? (obkroži)    

      DA             NE            VČASIH 

 

9. Ali se ti zdi jedilnik šolskega kosila dovolj raznolik – pomeni, da se iste jedi ne ponavljajo prepogosto? 

(obkroži) 

             DA                                                    NE 

 

10. Ali za kosilo dobiš količinsko dovolj hrane (si po kosilu sit)?            (obkroži) 

DA                               NE                             NE VEDNO 

 

11. Ali upoštevaš bonton in pravila vedenja, ki veljajo v šolski jedilnici? (obkroži)   

DA                         NE                            DELOMA 

 

12. Kako ocenjuješ odnos kuharskega osebja do učencev? (obkroži) 

ZELO DOBRO                                    DOBRO                                      SLABO     

 

13. Če prejemaš popoldansko malico, jo oceni (obkroži) in napiši svoj predlog malice. 

ZELO DOBRA           DOBRA             SLABA                  predlog: _________________  
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14. Ali poznaš koga od otrok ( sošolci, prijatelji), ki v šoli ne prejema malice in ne je kosila, pa bi si to želel-a? 

(obkroži) 

  

       DA                                  NE 

 

                                                                                                                                            Hvala za tvoj trud 

in sodelovanje. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

UGOTOVITVE IN SKLEPI: 

 Na ravni šole je 12% (lani 15%) otrok, ki ne zajtrkujejo doma. 

 6% (lani 9%) vseh otrok na šoli ne prejema šolske malice.  

 Povprečna ocena malice v zadnjih  letih je:  3,24/3,64/3,79/3,82, 3,78 in letos 3,70 

S starostjo otrok povprečna ocena malice pada. 

 82% učencev meni, da dobijo količinsko dovolj bogato malico, 18% učencev je drugačnega mnenja. S 

starostjo otrok nezadovoljstvo glede količine ponujene hrane pri malici raste. 

 Povprečno učenci pojedo 3,03 krat .S starostjo se povprečno zaužitje sadja pri šolski malici zmanjšuje. 

 10% otrok  na ravni šole ne je sadja . 

 Učenci 1. in 2.triade imajo  dovolj časa, da v miru pojedo  malico. Ostali učenci menijo, da nimajo dovolj 

časa in navajajo različne razloge. 

 Povprečna ocena kosila na ravni šole je v zadnjih petih letih naslednja: 3.42 /3.50 / 3.83 / 3.69/ 3.92 in 

letos 3.80. Na ravni šole je največji delež otrok dalo oceno 4 . 

 Glede raznolikosti jedilnika so odgovori naslednji: 52% se strinja , da je jedilnik dovolj raznolik, 3% otrok 

se s tem ne strinja, 45% otrok je dalo odgovor včasih. 

 75% otrok meni, da dobijo količinsko dovolj hrane pri kosilu, 17% pravi, da ne vedno, 8% otrok je podalo 

negativen odgovor. 

 73% učencev upošteva bonton in pravila vedenja v jedilnici, 23% jih deloma upošteva 4% učencev ne 

upošteva bontona v jedilnici. 

 Odnos kuharskega osebja do učencev je 62% otrok ocenilo z oceno zelo dobro, 29% z oceno dobro in 

10% učencev je podalo odgovor slabo. 

 S popoldansko malico so učenci v povprečju zadovoljni. Imajo nekaj svojih predlogov, nekatere lahko 

upoštevamo pri načrtovanju jedilnika. 

  

 
ZAKLJUČNI SKLEP  
Pridobljeni podatki v analizi prehrane kažejo, da so učenci v  povprečju zadovoljni s šolskimi obroki. Ocena malice je 
za malenkost nižja od preteklega šolskega leta. Ocena kosila je prav tako malenkost nižja kot v preteklih letih. Na 
šoli se vsako leto znova trudimo optimalno zagotoviti vse pogoje, ki so potrebni, da bi lahko čim več naših učencev 
bilo zadovoljnih s šolsko prehrano v največji možni meri. 
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1. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

Projekt je pred leti nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Javne svetovalne službe v čebelarstvu. Namenjen 
je predvsem izobraževanju in osveščanju otrok o pomenu čebel in čebeljih pridelkov. Zamisel se je razširila v 
vseslovensko akcijo vrtcev in šol ter vključila tudi druge pridelovalce slovenske hrane.  
Tako smo v petek, 15. novembra 2018, na šoli imeli zgoden zajtrk - kruh, maslo, med, mleko in jabolko – vse 
slovenskega porekla.  
 

 
 
Na ta dan smo v razredih z učenci na različne načine na aktualno temo poskušali raziskovati z zdravstvenega, 

ekološkega, kulturno-vzgojnega, potrošniškega vidika. Učili smo se drug od drugega, spoznali različnosti dobrih in 

slabih prehranjevalnih navad, spoznali in ozavestili, zakaj je potrebno ločevati odpadke, kako so se nekoč 

prehranjevali otroci, kakšen je bil njihov zajtrk. Prebirali smo ljudske pravljice in druge zgodbe, ki pripovedujejo o 

načinih prehranjevanja, vrstah hrane, o času nekoč.  

Tradicionalni slovenski zajtrk je bil redno na našem jedilniku skozi celotno šolsko leto. 
V dobrote, ki smo jih zaužili za zajtrk, je vložen trud mnogih skritih in delavnih rok, zato gre zahvala vsem kmetom, 
mlinarjem, pekom, čebelarjem, mlekarjem, šoferjem in ostalim ljudem, ki dan za dnem skrbijo, da v Sloveniji ne trpimo 
pomanjkanja hrane.  
    

 
 
 
 

2. POBUDA ZELENI PONEDELJEK  

Svetovna iniciativa Meatless  Monday, ki se je v Sloveniji poimenovala Zeleni ponedeljek, poziva vse, da ponovno 
pretehtajo in ovrednotijo svoj način prehranjevanja. Nastala je pobuda Zeleni ponedeljek, ki jo vodi Društvo Zeleni 
ponedeljek za zdravje ljudi in okolja. Od vseh živil na naših jedilnikih meso porablja največji delež naravnih virov. Cilj 
je, da se zavemo, da z zmanjšanim (oz. z zmernim) uživanjem mesa zmanjšamo svoj lasten vpliv na okolje in prav tako 
tudi verjetnost, da bi oboleli za nekaterimi kroničnimi boleznimi.  
Zeleni ponedeljek spodbuja enostavno možnost, kako omejiti svoj ekološki odtis in ponovno odkriti nam in našemu 
planetu prijazen način prehranjevanja.  
Danes meso jemo vsak dan. Slovenske statistike navajajo, da letno pojemo približno 100 kg mesa. Če en dan v tednu 
iz svojega jedilnika izključimo meso, pomeni, da bomo pojedli več sadja, zelenjave in žitaric. Manj mesa na krožnikih 
vpliva tudi na okolje, saj tako: zmanjšamo porabo vode, zmanjšamo svoj ogljični odtis, omejimo uporabo fosilnih goriv 
in omejimo  globalno segrevanje.  
Več sveže in žive hrane pa: ohranja zdravje in dobro počutje, preprečuje povečano telesno težo, zmanjša možnost 
srčnih obolenj, raka, diabetesa in mnogih drugih bolezni.  
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Pobuda Zelenega ponedeljka želi opomniti na velik vpliv prehrane na naše zdravje, kako pomembno lahko vsak 
posameznik doprinese k varovanju okolja s spremembo svojih prehranskih navad, kako velika je naša odgovornost do 
vseh živih bitij, ki naseljujejo naš planet in kako s svojim ravnanjem vplivamo na življenje naših otrok.  
Vsakdo lahko postane del spremembe, zato se je naša šola v šolskem letu 2018/19 ponovno priključila ideji in vpeljala 
pobudo. Prvi ponedeljek v mesecu je šolski jedilnik vseboval brezmesni Zeleni ponedeljek.  
S pobudo Zeleni ponedeljek bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu. 
 
 
 

 
 
  
 
 

3. ŠOLSKA SHEMA -  SŠSZ 

Mentorica: Katarina Petrič 

 

 

 

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. 

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov in hkrati 

omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za 

nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, osteoporoza,…). 

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Šolska shema eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno 
pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam namenila določeno 
finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov učencem. 

Na naši šoli smo Šolsko shemo izvajali celotno šolsko leto 2018/2019. Vsem učencem od 1. do 9. razreda smo enkrat 

tedensko ponudili obrok sadja oz. zelenjave, in sicer ob četrtkih med rekreativnim odmorom.  

V okviru Šolske sheme smo si prizadevali povečati količino zaužitega sadja in zelenjave pri otrocih ter ponuditi čim 

več lokalno pridelanega sadja in zelenjave. V veliki meri nam je uspelo. 
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9. PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU 

Poročilo pripravila Mojca Švonja , koordinatorica projekta 

 
NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI 

 
Šola ima pripravljen načrt varnih šolskih poti, ki smo ga izdelali v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Piran. Načrt vsako leto pregledamo in posodobimo ter ga na prvem roditeljskem sestanku, 
ki poteka v mesecu septembru, predstavimo staršem, učencem pa na prvi razredni uri. Načrt je objavljen tudi na šolski 
spletni strani in v zbornicah na centralni in podružnični šoli. 
 

 
KOLESARSKI IZPIT 
 
Šola vsako leto organizira kolesarski izpit za učence 5. razreda. 
Kolesarski izpit vodita učiteljici Asta Vrkič in Mojka Mehora Lavrič. V 
letošnjem šolskem letu je tečaj opravljalo 20 učencev, od tega jih je 18 
uspešno opravilo teoretični in praktični del, dva učenca pa nista uspešno 
opravila teoretični del izpita. Učenca bosta imela v prihodnjem šolskem 
letu možnost ponovno opravljati praktični del izpita. Kolesarski izpit smo 
opravljali v sodelovanju z AMD Pinko Tomažič Piran, policijo in SPV 
Piran. 
 
 
 
 
Program JUMICAR 
 
Tako kot vsako leto, so se tudi letos junija, učenci 4.a, 4.b in 5.a razreda udeležili programa Jumicar, ki otroke poučuje, 
kako se vesti v prometnem okolju kot aktiven udeleženec. Učenci so se najprej seznanili s teoretičnimi vsebinami, nato 
pa so se na piranskem stadionu preskusili tudi v praktični vožnji s posebnimi avtomobilčki, ki vsebuje vse elemente 
pravega vozila (varnostni pas, pedali za zaviranje in plin).  
Učenci so se tako preko igre na zabaven način učili varnosti v prometu. Izvedbo programa je omogočila Občina Piran. 
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Projekt AMZS / FIA – ETEC (The European Traffic Education Contest)  
 
Cilj ETEC tekmovanja, ki je bilo prvič izvedeno leta 1986, je krepitev prometnega izobraževanja otrok in mladine v 
vseh državah članica FIA, s čimer želi pripomoči k zmanjševanju deleža mladih kolesarjev v prometnih nesrečah. V 
AMZS se ga udeležujejo že od leta 1997.  
 
Učenci naše šole so se ponovno uvrstili v nadaljnje tekmovanje na državnem 
nivoju.  V petek, 17. maja so se udeležili 23. prometno-izobraževalnega 
tekmovanja »Najboljši mladi kolesar AMZS« (ETEC 2019). Tekmovanje je 
potekalo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Letošnje tekmovanje, ki že 
tretje po vrsti, je omogočilo Avto-moto društvo »Pinko Tomažič« iz Pirana, za kar 
se jim iskreno zahvaljujemo. 
 

 

PREVENTIVNE DEJAVNOSTI V PROMETU  PRI POUKU V PRVI TRIADI 
 

1. RAZRED 

Na vsako dejavnost, ki poteka izven šole, se učenci odpravijo tako, da ponovijo navodila o varnosti v prometu, nosijo 
rumene rute in rumene kape. So vidni in previdni. Ponovili so tudi pravila vedenja v avtobusu, avtomobilu ... Na 
roditeljskem sestanku so učiteljice opozorile starše na pomen varne vožnje in varnega pripenjanja otrok v avtu.  V 
prvem razredu na podružnični šoli so imeli na obisku policista.  Ponovili in učili so se o varnosti v prometu. S policistom 
so šli tudi na poučni sprehod, poimenovali vse prometne znake v okolici šole, pregledali najbolj varne poti in se 
izkustveno učili.  
 

2. RAZRED 

V šolskem letu 2018/2019 so v 2. razredu obravnavali vsebine o prometu v sklopu rednega pouka pri urah 
spoznavanja okolja. Navezovali so se na okolje, v katerem živimo in velik poudarek dali na varnost v prometu. Ker se 
veliko učencev vozi s kolesi, so obravnavali tudi varnost kolesarjev v prometu, njihovo pravilno vključevanje v promet 
ter ustrezno opremo kolesarja. Poleg tega so učenci spoznali vrste prometa, prometnih sredstev in ustrezno obnašanja 
v posameznih prevoznih sredstvih. Spoznali so nevarnosti v prometu in se preizkušali v obnašanju v različnih prometnih 
situacijah (prečkanje ceste, hoja …). 
 

3. RAZRED 

Prometna vzgoja je bila obravnavana v skladu s smernicami učnega 
načrta. Večjo pozornost so namenili vlogi kolesarjev na cesti. Učenci so 
spoznali  obvezno kolesarsko opremo in prometna pravila, na katere 
mora biti pozoren kolesar. Na podružnični šoli je učence obiskal 
policist. Sprehodili so se po bližnji okolici šole in se pogovorili o varnih 
šolskih poteh.   
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PREDAVANJA ZAVODA VARNA POT NA TEMO JU3 NA CESTI 
 
Učenci so preizkusili različne prometne situacije in se učili varnega in kulturnega 
obnašanja v cestnem prometu. Soočili so se z različnimi vlogami, ki jih imajo v 
prometu, in spoznali osnovne prometne elemente, pravila in znake, pomen 
varnostnega pasu in sedeža, vlogo pešca v prometu in pravilno prečkanje 
ceste. Obnašanje v cestnem prometu so tudi praktično preizkusili.  
 
 
 
PREDAVANJE ZA STARŠE: RDEČA LUČ ZA STARŠE 
 
Namen predavanja je bil predstaviti vlogo in pomen strokovnih delavcev pri spodbujanju in krepitvi odnosa med starši 
in institucijo na področju varne mobilnosti. Prav tako je bil namen predavanja in delavnice spodbuditi vključevanje 
staršev v izobraževanje o varnem vedenju v cestnem prometu. Ozaveščanje staršev o odgovorni vlogi, zgledih, 
obnašanju v prometu. Opolnomočiti starše, da začnejo razmišljati o napačnih prepričanjih in ravnanjih in zgledih 
prometne varnosti (svojim) otrokom. Predstaviti osebno izpoved staršev, ki sta v prometni nesreči izgubila otroka. 
Opolnomočiti starše večinske skupnosti in žrtve za ustrezna ravnanja ob izgubi ali hudi poškodbi otroka v prometni 
nesreči. 
 
                                                                            

10. RAČUNALNIŠKI SEKTOR  

Poročilo je pripravil Dejan Bogdanov 

 

Računalniški sektor posodobitve in aktivnosti v šolskem letu 2018/19 

V letošnjem šolskem letu sem posodobljal pisarniški paket Microsoft Office na različico 2019, na OS Win 10 so bili 
posodobljeni vsi dovolj zmogljivi računalniki. Na sistemu Win 7 ostaja še nekaj računalnikov, ki so neprimerni ali pa 
ne dovolj zmogljivi za nadgradnjo. Zamenjani bodo v začetku naslednjega šolskega leta. 
Namestil sem novejšo verzijo anti-virusne zaščite F-Secure (14.01) preko centralizirane strežniške konzole na vse 
delovne postaje v cirilkosmac.local domeni.  
V sklopu varne rabe interneta smo organizirali predavanja za starše in učence od 5. razreda dalje. 
 
 
Nabave in posodobitve v letu 2018/19 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo nabavili večino opreme preko razpisa SIO-2020. 
 

 Zamenjal sem 6 prenosnikov učiteljev. 

 Zamenjal in dodal sem 3 stacionarne računalnike, namenjene učiteljem po zbornicah ter v knjižnici na 
podružnici. 

 Na šoli sem skozi leto zamenjal večino (35!) trdih diskov z novejšimi in varnejšimi SSD modeli.  

 V sklopu projekta SIO-Arnes2020 smo nabavili 13 prenosnikov, 1 stacionarni računalnik in 5 projektorjev 
(še niso dobavljeni). 
 

 
Računalnikar je v šolskem letu 2018/19 poskrbel predvsem za naslednje naloge: 
 

 Ponujal izobraževanje, strokovno pomoč, načrtovanje nabave in uporabe digitalne tehnologije, organizacijo 
in koordinacijo ter vrednotenje informacijskih dejavnosti na šoli, sprotno vzdrževanje digitalne tehnologije, 
administriranje šolskega računalniškega omrežja in strežnika, zbiranje in obdelovanje digitalno zapisanih 
podatkov. 

 Vzdrževal in posodabljal šolsko spletno stran. 

 Administriral sistem šolske e-dokumentacije preko eAsistenta. 
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 Skozi leto zagotavljal pogoje za kakovostno izpeljavo izobraževalnega procesa z uporabo digitalne 
tehnologije. 

 Načrtoval, spremljal in analiziral računalniško opismenjevanje po vertikali. 
 
 
Delo IKT sektorja je zajemalo tudi naslednje dejavnosti: 
 

 Delo z učenci: 

- Vključevanje učencev I. in II. triade, pod vodstvom razrednika v možnosti, ki jih tehnologija ponuja in 
spoznavanje le-te. Izvedenih je bilo več organiziranih učnih ur znotraj učnega načrta posameznega 
oddelka, pri katerih sta se razrednik oz. učitelj in ROID pojavljala v vlogi motivatorja k uporabi in 
spoznavanju računalniškega okolja.  

 Sodelovanja pri drugih dejavnostih: 

- Računalniška podpora pri projektih in ostalih aktivnostih (videokonference, fotografiranje in 
snemanje dogodkov,  obdelava slikovnega ter video gradiva). 

- Sodelovanje pri načrtovanih letnih projektih UNESCO središča. 

- Podpora izvajalcu priprav na izpit za kolo za razredno stopnjo. 

- Pomoč pri izvedbi dejavnosti v sklopu e-Twinninga. 
 
 

URNIK: 
 
Dejan Bogdanov 

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek 

 
8:00 – 15:00 

 
8:00 – 15:00 

 
8:00 – 15:00 

 
8:00 – 15:00 

 
8:00 – 15:00 

 

11. ŠOLSKA KNJIŽNICA  

Poročilo pripravila Snežana Gustinčič  

 

1. Vodenje in organizacija knjižnice 

V šolskem letu 2018/2019 je knjižnica poslovala s 70 % delovno obveznostjo knjižničarke, in sicer v Piranu 60 %, v 

Portorožu pa 10 %. S knjižnično-informacijskimi viri in storitvami je podpirala 14 rednih oddelkov. 

Urnik šolske knjižnice na matični in podružnični šoli v Portorožu za izposojo: 

PONEDELJEK matična šola                      10.00 – 14.15 

TOREK Matična šola                      10.00 – 14.15 

SREDA ZAPRTO 

ČETRTEK Matična šola                      10.00 – 14.15 

podružnica Portorož         14.20 – 15.20 

PETEK Matična šola                      10.00 – 14.15 

podružnica Portorož         15.00 – 16.00 
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V knjižnici je bilo ob koncu šolskega leta vpisanih 285 aktivnih uporabnikov: 236 učencev (181 v Piranu in 55 v 

Portorožu), 39 pedagoških delavcev šole in 5 zunanjih sodelavcev. 

Usklajeno s potrebami pouka in pogoji zavoda se je knjižnica v tem šolskem letu posvetila načrtovanim nalogam. Tako 

smo: 

 aktualizirali knjižnično zbirko;  

 vključili šolsko knjižnico v sistem COBISS; 

 Ročni vnos obstoječega gradiva v sistem COBISS (iz vzajemne v lokalno bazo podatkov): literatura za 

cicibane, pionirje, mladince, vsa strokovna literatura za otroke, mladince in delno za učitelje, referenčno 

gradivo, domoznanski oddelek, učbeniški sklad. Omenjeno velja tudi za podružnično šolo v Portorožu. 

 Vse gradivo je opremljeno z novimi nalepkami. 

 obnovili nalepke za postavitev gradiva; 

 vključili izposojo vseh gradiv v sistem Cobiss; 

 popravili večji del poškodovanega gradiva; 

 spodbujali učence za kritično uporabo informacijskih virov; 

 jih motivirali za vse vrste branja. 

2. Bibliotekarsko področje dela 

Glede na strokovne standarde knjižnična zbirka ustreza predpisom tako po obsegu kot po vsebini. Primanjkuje 

predvsem novih virov za mladino, še posebno gradiv na sodobnih medijih. 

3. Knjižnična zbirka 

Ob koncu šolskega leta je inventarna knjiga kazala naslednje podatke: 

Status gradiva Število enot Vrednost v € 

Aktualno  17202 138.440,03 

Odpisano 8570 39.377,73 

Pogrešano 277 2.152,81 

Skupaj  26049 179.970,57 

 

V zgornji tabeli niso zajeti podatki o periodičnem gradivu (časniki, časopisi). Večina strokovnega periodičnega gradiva 

(specifične predmetne vsebine) je v uporabi po kabinetih, ostalo (splošne pedagoške vsebine) pa je postavljeno in 

arhivirano v pedagoški zbirki. Periodika za mladino je dostopna v zbirki za učence in ni arhivirana. 

Večji del knjižničnega fonda je postavljen v matični knjižnici:  celotna strokovna zbirka in velik del zbirke didaktičnih 

gradiv in pripomočkov. 
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Lokaciji Število enot 

Piran 14599 

Portorož 2603 

Skupaj 17202 

 

Najobsežnejša je zbirka za učence, sledita strokovno-pedagoška zbirka in zbirka didaktičnih gradiv. Zbirka gradiv 

»za na klop« (lažja torbica) je precej skromna. Večini tega gradiva je potekla veljavnost, vendar ga učitelji zaradi 

aktualne vsebine še vedno uporabljajo. Referenčna zbirka je namenjena vsem uporabnikom, je vsebinsko bogata in 

še vedno dokaj aktualna. 

Zbirke Število enot 

Referenčna zbirka 298 

Zbirka za učence 11209 

Strokovna zbirka 3843 

Zbirka didaktičnih gradiv 1621 

Lažja torbica 129 

Reprezentančna zbirka 99 

Skupaj 17199 

 

4. Prirast v šolskem letu 2018/19 

a) Inventarizirano gradivo  

Nakupili smo 87 enot gradiva, 129 enot gradiva pa smo bili dar.  

Način dobave Število enot Vrednost v € 

Nakup 352 3666,59 

Dar 38 359,42 

Stari fond 2 13,22 

 

Zbirka za učence je imela nekoliko nižjo prirast gradiva kot v lanskem letu, pri strokovni zbirki pa nekoliko višjo prirast 

gradiva v primerjavi z lanskim letom, je pa večji prirast didaktičnega gradiva.  

Zbirke Prirast (enote) Vrednosti v € 
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Referenčna zbirka / / 

Zbirka za učence 102 1035,56 

Strokovna zbirka 48 296,75 

Didaktično gradivo 116 800,98 

Skupaj 266 2133,29 

 

b) Neinventarizirano gradivo (periodika) 

Trenutno smo naročeni na 3 naslove revij in časopisov. Od tega prejemamo 3 enote v Piranu (PIL, Ciciban in GEA) in 1 

enoto v Portorožu (Ciciban). Prejemamo tudi 2 naslova brezplačnih revij Slovenska vojska in Lovec).  

 

5. Odpis v šolskem letu 2018/2019 

V šolskem letu 2018/2019 smo odpisali 1365 enot gradiva v znesku 10.229,56 €. Zaradi prehoda iz programa 

WINknj na Cobiss je bilo odpisano gradivo, ki je zastarelo, umazano, raztrgano ali pa ni več aktualno in si ga učenci 

že vrsto let niso sposodili. Prav tako je odpisana programska oprema zaradi zastarelosti in neustreznosti; ni je 

namreč več možno namestiti na novejše računalnike z operacijskimi sistemi od Windows XP naprej (W7/W8/W10). 

6. Obisk in izposoja v šolskem letu 2018/2019 

Pri prikazu obiska so predstavljeni le podatki za obisk z izposojo, saj podatkov za obisk in izposojo v čitalnici nimamo. 

Število izposojenega gradiva je v Piranu v letošnjem letu višja v primerjavi z lansko izposojo za 34 %, v Portorožu pa 

za skoraj 75 % nižja kot lansko leto.  

Lokaciji Število izposoj 

Piran 1841 

Portorož 482 

Skupaj 2323 

 

Obisk učencev je bil v tem letu občutno večji kot obisk pedagoških delavcev, s tem da si je posamezni učenec ob obisku 

izposodil znatno manj enot. 

Skupine uporabnikov Obiski (uporabniki) Izposoja (enote) 

Učenci 2053 2428 

Pedagoški delavci 254 341 

Zunanji sodelavci 16 21 

Skupaj  2323 2790 
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Podatki o obisku in izposoji bi bili lahko ugodnejši, če bi statistika lahko zajela uporabo gradiv, ki jih učitelji in drugi 

strokovni delavci hranijo v svojih kabinetih in jih niti ne vračajo niti si jih ne izposojajo.  

 

7. Bibliopedagoško delo 

V knjižnici sta potekali dve obliki vzgojenega dela z uporabniki: referenčno delo (individualno delo z uporabniki ob 

njihovem obisku) ter načrtovano vzgojno-izobraževalno delo z oddelki (knjižnična informacijska znanja).  

8. Druge dejavnosti 

Knjižnična dejavnost se je tudi v preteklem šolskem letu vključevala v mnoge šolske dejavnosti, ki so potekale po letnem 

delovnem načrtu, bodisi na šoli ali izven nje. 

Skupaj z razrednimi ali s predmetnimi aktivi smo: 

 sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, 

 obiskali Mestno knjižnico Piran, 

 uresničili program S knjigo v svet oziroma Bralne značke 

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

Število 

učencev 

37 33 24 26 20 32 24 20 20 

Število 

bralcev 

36 29 18 16 8 22 8 4 4 

 

Priznanje Društva Bralna značka Slovenije je prejelo 125 učencev, kar znaša 53 % vseh učencev. Letos so bili 4 zlati 

bralci, ki so prejeli Zlato priznanje za tekmovanje v Bralni znački in knjižno nagrado. Društvo prijateljev mladih Piran 

je v sodelovanju s koordinatorji Bralne značke na šolah piranske občine zlate bralce nagradilo z obiskom prireditve v 

Cankarjevemu domu v Ljubljani in obiskom Muzeja iluzij. 
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UČBENIŠKI SKLAD 

 

Število učencev, ki so vključeni v učbeniški sklad po razredih: 

Razred Število učencev Število izposojenih 

enot v učbeniškem 

skladu 

1. a 19 76 

1. b 19 76 

2. a 18 36 

2. b 15 30 

3. a 14 28 

3. b 10 20 

4. a 14 84 

4. b 12 74 

5. a 20 140 

6. a 15 121 

6. b 17 128 

7. a 24 192 

8. a 20 281 

9. a 20 180 

SKUPAJ 237 1466 

 

 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo v učbeniški sklad vključenih 100 % učencev od 1. do 9. razreda. V 1. razredu  v 

učbeniškem skladu ni bilo učbenikov, ampak so bili delovni zvezki. 

Status gradiva Število izvodov Vrednost v € 

Aktualni učbeniki 2140 32180,13 

Odpisani učbeniki 185 1683,85 

 

Za šolsko leto 2018/2019 (od 1. 6. 2018 do 1. 6. 2019) smo dokupili za 2948,63 € novih učbenikov. Odpisali smo 

(junij 2019) 185 izvodov  oz. 17 naslovov učbenikov v znesku 1683,85 €; to so predvsem delovni zvezki za 1. razred, 
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ki smo ga po navodilih ministrstva morali voditi v sistemu izposoje, na koncu šolskega leta pa gradivo odpisati, nekaj 

pa je tudi učbenikov, ki so bili kupljeni pred letom 2016 in so bili iztrošeni.  

Ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), letno zagotavlja sredstva za nakup 

učbenikov ter učnih gradiv za prvi razred za učbeniški sklad v osnovnih šolah, in sicer za učenca 1. razreda 30 €, za 

učenca od 2. do 9. razreda 16 €. 

 Vrednost točke in dinamiko nakazil za posamezno proračunsko leto določi minister, pristojen za izobraževanje (v 

nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom, ki ga izda do konca januarja tekočega proračunskega leta. Zaradi 

proračunskih zmožnosti ali spremembe programa dela ministrstva se lahko vrednost točke v proračunskem letu 

spremeni. Ministrstvo bo sredstva za nakup učbenikov v šolskem letu 2018/2019 nakazalo septembra 2019. 

V šolskem letu 2018/2019 je stekla izposoja učbenikov v sistemu Cobiss.  

 

12.  SVET ZAVODA IN SVET STARŠEV  

 

1. Delo sveta zavoda   

 
V šolskem letu 2018/2019 se je svet zavoda z večino članov sestal dvakrat na rednih sejah, na katerih se je 
seznanil z analizo NPZ v šolskem letu 2017/2018, s poročilom o uresničitvi LDN za leto 2017/2018, s 
Samoevalvacijskim poročilom, potrdil je predlog LDN za šolsko leto 2018/2019 s prilogami in potrdil cenik šolskih 
storitev za leto 2018/2019.  Svet zavoda je potrdil Poslovno in računovodsko poročilo za leto 2018, potrdil je 
dopolnjen cenik šolskih storitev in podal oceno delovne uspešnosti ravnateljice.  
 
Svet zavoda je v letošnjem šolskem letu sklical dve dopisni seji. Na dopisnih sejah je svet zavoda potrdil novi 
Pravilnik o oddajanju šolskih prostorov v uporabo, potrdil je predlog odpisa osnovnih sredstev v letu 2018 in potrdil 
predlog odpisa knjižničnega gradiva.  
 
Svet zavoda se je seznanil z dopisom Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja. 
 
 

2. Delo sveta staršev  

 

Svet staršev se je v šolskem letu 2018/2019 sestal trikrat. Obravnaval je naslednje točke dnevnega 

reda: Pregled kandidatur za članstvo v svetu staršev po posameznih oddelkih; Navodila za volitve in 

izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta sta ršev; Sprejem ugotovitvenega sklepa o 

konstituiranju sveta staršev; Seznanitev s poslovnikom sveta staršev, Poročilo o uresničitvi LDN za 

šolsko leto 2017/2018 s samoevalvacijskim poročilom; Sprejem LDN ZA LETO 2018/2019 s prilogami; 

Analiza NPZ v šolskem letu 2017/2018; Evalvacija šolske prehrane; Postavitev količkov ob pločniku 

čez celo Sončno pot za lažji in varnejši dostop do podružnične šole v Portorožu; Vpis v 1. razred; 

Sodelovanje v oddaji »Mali šef«; Ekskurzija v London;  Soglasje sveta staršev za skupno nabavno 

ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020; Zaključna prireditev »TO SMO MI«; Omejitev 

sprejemanja daril; Počitniško varstvo; Dopis državne komisije za vodenje NPZ; Pohvala in zahvala 

mladinskemu pevskemu zboru (gostovanje v Italiji).  

 

 

 

 

 

Poročila zbrala in pripravila: 

   Ravnateljica 

Zlata Milič 
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Priloga 

Samoevalvacijsko poročilo osnovne šole Cirila Kosmača P iran za šolsko leto 2018/2019  


