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SPOŠTOVANI STARŠI!
Uspeh ni samoumeven. Je nekaj, za kar se je treba potruditi. Končalo se je šolsko leto, drugo pa je že
odprlo svoja vrata. Da smo uspešni, tako na učnem kot vzgojnem področju, zgovorno pričajo naši statistični
podatki. Uspeh pripisujemo učiteljem, ki svoje delo opravljajo zavzeto in odgovorno, učencem, ki svoje
dolžnostni prav tako prizadevno izpolnjujejo in spoštujejo dogovore, staršem, ki verjamete v dobro delo
učiteljev in podpirate svoje otroke, lokalni skupnosti, ki nam nudi optimalne pogoje za naše delovanje, in
nenazadnje tudi državi, ki s svojo politiko izobraževanja skrbi, da je naše izobraževanje uspešno in blizu
mednarodnega vrha.
Začenjamo novo šolsko leto, v katerem si vsi želimo, da bi potekalo skladno z našimi pozitivnimi
pričakovanji. Učenci si želijo dober učni uspeh in dobro počutje v šolskem prostoru, starši si želite predvsem
varno in spodbudno okolje, v katerem bo otrok pridobil znanja in sposobnosti, ki jih bo koristno uporabil
v svojem življenju. Strokovni delavci pa si želimo, da bi skupaj z učenci in starši ustvarili okolje sožitja,
razumevanja, medsebojne podpore, solidarnosti in strpnosti.
Učenci, počitnice so končane in prihaja čas, ko morate svoje misli, razmišljanje in energijo v celoti
usmeriti v šolsko delo. Na tej točki je pomembno predvsem na kakšen način se boste lotili dela, katere
cilje si boste postavili in kako vztrajni boste pri doseganju le-teh. Znanje je tisto, kar v življenju šteje, šola
pa je zagotovo eno pomembnejših, če ne kar najpomembnejše mesto za pridobivanje znanja. Vsekakor
je za črpanje novih izkušenj potreben resen pristop do šolskega dela, spoštovanje dogovorov in
upoštevanje učiteljevih napotkov ter dogovorjenih norm obnašanja.
Starši, tudi v letošnjem šolskem letu učencem poleg rednega pouka ponujamo številne dodatne
možnosti, kot so izbirni predmeti, dopolnilni in dodatni pouk, interesne dejavnosti … Seveda pa bo ta
ponudba učinkovita, če jo bodo učenci optimalno izkoristili. Vsekakor je potrebno, da starši ves čas
spremljate delo otroka, ga spodbujate in ob morebitnih negativnih učno-vzgojnih odklonih odreagirate.
Povezujte se z razrednikom in skupaj iščite rešitve s pomočjo učiteljev šole, šolske svetovalne službe in, če
bo potrebno, tudi z zunanjimi inštitucijami, ki delujejo na tem področju.
Naj sodelovanje s šolo temelji na osebnih stikih in naj bodo pisna obvestila, šolska spletna stran … v
pomoč pri spremljanju šolskega dogajanja. Želimo, da bo šolsko leto ustvarjalno, temelječe na
medsebojnem sodelovanju in zaupanju, ki bo učencem prineslo znanje in vzgojne vrednote, nam učiteljem
in vam staršem pa zadovoljstvo nad opravljenim delom.

Janez Peterlin,
ravnatelj
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1 USTANOVITELJ OSNOVNE ŠOLE FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI
Občina Ivančna Gorica
Sokolska ulica 8
1295 Ivančna Gorica
tel. 01 781-21-00
faks 01 781-21-20
e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net
spletni naslov: http://www.ivancna-gorica.si
Občina Ivančna Gorica je mlada občina, ustanovljena je bila leta 1995 ob razdelitvi dotedanje
občine Grosuplje na tri nove. Z dvanajstimi krajevnimi skupnostmi obsega 227 km2 površine in preko
štirinajst tisoč prebivalcev. Njeno središče je hitro razvijajoče se naselje Ivančna Gorica, na kar vplivajo
predvsem ugodne prometne povezave. Obdobje delovanja nove občine je pripomoglo k uspešnemu
razvoju predvsem obrtnih in storitvenih dejavnosti, ugodne prometne povezave pa omogočajo tudi razvoj
industrijske dejavnosti. Občina se ponaša tudi s Srednjo šolo Josipa Jurčiča, z uspešnimi športniki in občani,
ki svoje sposobnosti in znanja združujejo v številnih društvih in organiziranih interesnih skupinah.
O starodavni zgodovinski izpričanosti govorijo številne arheološke najdbe na Viru in rimski kamen
miljnik v središču Ivančne Gorice, ki je tudi simbol v občinskem grbu. Za svoj praznik si je Občina Ivančna
Gorica izbrala 29. maj, dan, ko je muljavski rojak in pisec prvega slovenskega romana Josip Jurčič leta
1871 postal urednik časnika Slovenski narod. Slavnemu rojaku je izkazano veliko spoštovanje ter ponos
na njegove korenine in bogato ustvarjalno zapuščino.
Jurčičev sloves je le del mozaika, ki ga sestavlja pestro kulturno-zgodovinsko izročilo in bogata
naravna dediščina celotne občine. Tu živijo beli menihi, prebivalci starodavnega samostana v Stični, s še
daljšo tradicijo se ponaša prafara Šentvid. Kraj je še posebej poznan po vsakoletnih srečanjih slovenskih
zborovskih pevcev. Posebno vez s preteklostjo ohranja srednjeveška Višnja Gora, za mnoge se prav tu
prične Dolenjska, ko se popotnik iz ljubljanske megle pripelje v sončno pokrajino tako značilnih hribčkov
in dolinic. Če iz Jurčičeve Muljave nadaljujemo pot proti slikoviti vasici Krka, pridemo do izvira ene
najočarljivejših slovenskih rek – Krke. Vse to in še mnogo več je Dežela desetega brata, kot popularno
radi poimenujemo občino Ivančna Gorica.
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2 PREDSTAVITEV ŠOLE
»Jaz sem doma, kjer so dobri ljudje, kjer po mojem jeziku govore … Jaz imam
poskočne in vesele ljudi rad. Juheja, hopsasa!«… Tako je dejal Jurčičev junak deseti
brat in to še danes velja.
Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v šolskem letu 2017/2018 šolo obiskuje 389 učencev
na matični šoli in 14 na Podružnični osnovni šoli Temenica. V okviru OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični
deluje tudi podružnična osnovna šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok. V šolskem letu 2016/2017
je šolo v CZBO obiskovalo 267 učenev, ki so prihajali iz 142 slovenskih šol.
Pouk poteka v dopoldanskem času, od 1. do 9. razreda na matični šoli v 18 oddelkih in 6 oddelkih
podaljšanega bivanja. Na podružnični šoli v Temenici je kombiniran oddelek 1. in 2. razreda ter oddelek
podaljšanega bivanja. V Centru za zdravljenje bolezni otrok pouk poteka v 4 oddelkih.

ŽELIMO POSTATI ŠOLA:
•
•
•
•
•
•
•
•

ki bo omogočala učencem, da bodo razvijali svoja znanja in dosegali rezultate v skladu s
pričakovanji oziroma svojimi zmožnostmi,
ki bo usposabljala učence tako, da bodo znanja znali uspešno uporabiti v vse bolj zahtevnih
nalogah, ki jih narekuje čas, v katerem živimo,
ki bo vzgajala učence v humane, pokončne, poštene, kritične in samostojne osebnosti,
v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in
raznolikih oblik in metod dela, in nenazadnje tudi zaradi dobrega počutja v šolskem prostoru,
ki bo učencem oblikovala pozitiven in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje vseh oblik
življenja,
ki bo temeljila na razumevanju vplivov naravoslovno-matematičnih znanosti in tehnologij na
razvoj družbe in okolja,
ki bo strokovno in razvojno naravnana, komunikativna in odprta okolju,
ki bo dajala učencem taka znanja, s katerimi bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki
drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije.

V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 BOMO POSEBNO POZORNOST NAMENJALI:
•
•
•
•
•
•

spodbujanju branja, maternemu jeziku in domoljubju,
vzgojnim vrednotam s poudarkom na medsebojni komunikaciji in pozdravljanju,
spodbujanju sporazumevalne jezikovne zmožnosti, povezovanju med jeziki, ki jih govorijo
učenci naše šole,
nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami,
učnim oblikam in metodam, ki bodo temeljile na pouku zunaj šolskih učilnic,
zdravju in varnosti učencev ter zaposlenih.

Stran 8

PUBLIKACIJA in šolska kronika
2018/2019

2.1 Podatki o šoli
2.1.1 Centralna šola
Naziv: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid
pri Stični
Šentvid pri Stični 46
1296 Šentvid pri Stični.
Telefon: 01 788 78 02
faks: 01 788 78 05
e-pošta: info@osferdavesela.si
spletna stran: http://www.osferdavesela.si.
Matična številka: 5085357000
Transakcijski račun: 01239 – 6030653457
Davčna številka: 59034220
Identifikacijska številka šole: SI59034220

Ravnatelj šole: Janez Peterlin,
telefon: 01 788 78 02, 040 13 22 13
e-pošta: janez.peterlin@guest.arnes.si.

Pomočnica ravnatelja: Jelka Rojec,
telefon:
e-pošta: jelka.rojec@guest.arnes.si.

2.1.2 Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok
Naziv: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni
otrok, Šentvid pri stični 44, 1296 Šentvid pri Stični
Telefon: 01 788 78 10, spletna stran: http://osferdavesela.si.
Vodja šole: Izidor Gabrijel, telefon: 01 788 78 04, e-pošta: izidor.gabrijel@osferdavesela.si.

2.1.3 Podružnična šola Temenica
Naziv: Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Podružnična šola Temenica, Temenica 2, 1296
Šentvid pri Stični.
Telefon: 01 787 41 47, spletna stran: http://osferdavesela.si.
Vodja šole: Lidija Oštir, telefon 01 787 41 47, e-pošta: lidija.ostir@guest.arnes.si.
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3 ŠOLSKI OKOLIŠ
V šolski okoliš Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični spadajo naslednja naselja, ki jih navajamo.

3.1.1 Centralna šola v Šentvidu pri Stični
Artiža vas, Boga vas, Bratnice, Breg pri Dobu, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dob pri Šentvidu,
Dolenja vas pri Temenici, Glogovica, Griže, Grm, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Češnjice, Male Dole
pri Temenici, Male Pece, Mali Kal, Petrušnja vas, Podboršt, Pokojnica, Praproče pri Temenici, Pristavlja
vas, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Radohova vas, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Sela pri Sobračah,
Selo pri Radohovi vasi, Sobrače, Šentjurje, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid pri Stični, Škoflje, Temenica,
Trnovica, Velike Češnjice, Velike Dole pri Temenici, Velike Pece, Veliki Kal, Videm pri Temenici, Vrh pri
Sobračah, Zaboršt pri Šentvidu.

3.1.2 Podružnična šola Temenica
Bratnice, Breg pri Velikem Gabru, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri
Šentjurju, Praproče pri Temenici, Pungert, Pusti Javor, Radanja vas, Sela pri Sobračah, Sobrače, Šentjurje,
Temenica, Velike Dole pri Šentjurju, Videm pri Temenici, Vrh pri Sobračah.

3.1.3 Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični
Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični (POŠ CZBO) s svojo
dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju za učence iz celotne države, ki so tja
napoteni na zdravljenje.
V Centru za zdravljenje bolezni otrok (CZBO) poleg zdravstvenih dejavnosti poteka tudi vzgojnoizobraževalni proces. Otroci, ki prihajajo na zdravljenje v CZBO, so med zdravljenjem vključeni tudi v
šolski proces. Za vsakega učenca je potreben individualen pristop, saj s šolanjem nadaljuje tam, kjer je
končal na svoji matični šoli. Poleg tega je poučevanje prilagojeno njihovemu zdravstvenemu stanju. Učitelji,
ki poučujejo v POŠ CZBO, sodelujejo z zdravstveno službo CZBO, matično šolo učenca ter njegovimi starši.
Naša želja je, da učenci v času bivanja v CZBO in šolanja na naši podružnični šoli kljub zdravstvenim
specifikam, ki jih imajo, uspešno napredujejo pri usvajanju šolskega znanja. Ko je učenec napoten v CZBO,
so starši in šola, iz katere prihaja učenec, prek vodstva bolnice naprošeni, da nam posredujejo načrt dela
pri posameznih predmetih za obdobje, ko naj bi bil 9 otrok v CZBO, oziroma se šolal na naši podružnični
šoli. Če ima učenec odločbo za dodatno strokovno pomoč, jo priložijo k šolski dokumentaciji, starši pa
poskrbijo, da otrok prinese šolske potrebščine, ki jih bo potreboval pri pouku.
Predmetnik naše podružnične šole v CZBO se razlikuje od predmetnikov rednih šol, saj imamo na voljo
le določeno število ur pouka, ki ga razporejamo glede na število učencev ter njihovo znanje.
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4 VODENJE ŠOLE
Organiziranost šolskega prostora:
•
•
•
•

upravljanje šole,
strokovna organiziranost šole,
organiziranost staršev,
organiziranost učencev.

4.1 Upravljanje šole
Šolo upravlja ravnatelj Janez Peterlin, pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga
sestavljajo:
•
•
•

trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki staršev,
pet predstavnikov delavcev. Predsednica Sveta šole je Martina Jurkovič.

4.2 Strokovno vodenje šole
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole. Ti na pedagoških konferencah obravnavajo in
odločajo o strokovnih vprašanjih vzgojno-izobraževalnega dela ter drugih nalogah, ki jih določa šolska
zakonodaja.
Šolski področni aktivi usklajujejo celotno vsebinsko in organizacijsko pedagoško delo, ki je zapisano
v LDN. Obravnavajo problematiko predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo
učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe
staršev in učencev ter opravljajo druge strokovne in organizacijske naloge.
Predmetni aktiv sestavljajo strokovni delavci posameznega predmetnega področja. Ti pripravljajo in
usklajujejo učne načrte, kriterije ocenjevanja, dneve dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk ter druge
naloge.
Razredni in oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno
delo v razredu oziroma oddelkih. Obravnavajo celotno vzgojno-izobraževalno delo v razredu oziroma
oddelku, oblikujejo programe za nadarjene učence ter programe za učence z učnimi težavami in odločajo
o vzgojnih ukrepih.
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,
analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu
s šolsko zakonodajo.

4.3 Organiziranost staršev
Starši so organizirani v svet staršev in v oddelčni zbor staršev. Oddelčni zbor staršev obravnava
problematiko v oddelku ter preko predstavnika v svetu staršev daje pobude in predloge za boljše
organiziranost šolskega dela. Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.
Sestavljajo ga predstavniki oddelkov, ki jih starši izvolijo na oddelčnih roditeljskih sestankih. Svet staršev
daje mnenje o predlogu programa razvoja šole, o letnem delovnem načrtu šole, predlaga
nadstandardne programe, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu. Svet staršev
voli predstavnike staršev v svet šole.

4.4 Organiziranost učencev
Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti učencev, ki so temeljne oblike njihove organiziranosti. Pri
urah oddelčne skupnosti učenci obravnavajo učni uspeh v oddelku, organizirajo različne oblike pomoči,
dajejo pobude in predloge za delo v šoli, organizirajo različne akcije in prireditve, obravnavajo kršitve
hišnega reda, šolskih pravil … V oddelčni skupnosti izvolijo predstavnika za šolsko skupnost učencev.
Sestavljajo jo predstavniki vseh oddelkov na šoli in skupaj z mentorjem obravnavajo teme, ki so
pomembne za življenje in delo v šoli in zunaj nje. Izvršilni organ šolske skupnosti je šolski parlament
učencev, ki ga učenci imenujejo na šolski skupnosti.
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Mentorici šolske skupnosti sta Jana Grabljevec in Nejka Omahen Šikonja.

4.5 Organigram
ORGANIZIRANOST ŠOLSKEGA
PROSTORA

UPRAVLJANJE ŠOLE

SVET ŠOLE

RAVNATELJ

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

UČITELJSKI
ZBOR

STROKOVNI
AKTIVI
PREDMETNI
AKTIVI
RAZREDNI IN
ODDELČNI
UČITELJSKI
ZBOR

ORGANIZIRANOST STARŠEV

ODDELČNI ZBOR
STARŠEV
(vsi starši
posameznega
oddelka)
SVET STARŠEV
(predstavniki
staršev vsakega
oddelka)

ORGANIZIRANOST UČENCEV

ODDELČNA
SKUPNOST

ŠOLSKA
SKUPNOST
PARLAMENT

RAZREDNIK
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5 ORGANIZACIJA POUKA
5.1 Strokovni delavci šole
5.1.1 Razredna stopnja
Ime in priimek
Lidija Oštir
Dragica Gračner

Predmet poučevanja
razredni pouk, JV
Druga učiteljica, OPB

Razrednik
PŠ Temenica

Matični prostor
PŠ Temenica
PŠ Temenica

Martina Zajc
Marcel-Talt Lah
Anja Praznik
Katja Gašparič
Martina Ratajec
Jana Grabljevec
Alenka Ivanjko
Bojana Iljaž
Mojca Kravcar
Tina Orač Gornik
Jana
Šetina
Tomažič
Vida
Bregar
Tomažič
Polona Lampret
Mojca Mikolič
Barbara Klopčič
Polona Habič Rus
Petra Kastelic
Marcel-Talt Lah
Sonja Škof
Simona Zvonar
Karla Oven
Melita Zupančič

OPB
TJA, JV

TJA, NIP
GOS, JV
OPZ
ŠPO, OPB
OPB

217

Robert Bregar
Jana Crnkovič
Jana Zupanc
Jerca Starc

OPB
OPB
OPB
spremljevalka učenke

309
406
145

PŠ Temenica
PŠ Temenica

razredni pouk

1. a

303

druga učiteljica in OPB
razredni pouk
druga učiteljica in OPB
razredni pouk
razredni pouk
razredni pouk

1. a
1. b
1. b
2. a
2. b
3. a

303
402
402
309
401
407

razredni pouk

3. b

406

razredni pouk

4. a

211

razredni pouk

4. b

116

razredni pouk

5. a

117

razredni pouk

5. b

154

115
419
407

5.1.2 Predmetna stopnja
Ime in priimek
Barbara Kostrevc
Vesna Pačnik
Karla Oven

Predmet poučevanja
SLJ
SS
ŠPO

Razrednik
6. a
6. b
7. a

Matični prostor
207
220
205

Lea Kastelic
Simona Zvonar
Nejka Omahen Šikonja
Martina Jurkovič
Sabina Rozina
Klavdija Slapar

SLJ, IP - TJN
GUM, SLJ
DKE, GEO
MAT
BIO, KEM, NAR, ONA
MAT

7. b
8. a
8. b
9. a
9. b

206
115
151
218
215
216

Martina Zajc
Mateja Lesjak
Polona Kastelic
Robert Bregar

ŠPO, IP
MAT, RAČ
ZGO, TJA
ŠPO, IP

TEL.
216
205
TEL.
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Jelka Rojec
Jana Crnkovič
Marija Zajc

LUM, pomočnica ravnatelja
SLJ, TJN
KEM, TIT, OGL, OGU, OGK, NTE

151, 105
220, 215, 406
146

Anica Vozel
Katja Šuštar
Maja Rupnik
Sonja Škof
Jana Zupanc
Katja Peršak

MAT, FIZ
KNJIŽNIČARKA, SLJ
TJA
BIO, GOS, SPH, JV
TJA, TJN
TJA

120
204
216
218
154
120, 115, 215

Izidor Gabrijel
Vesna Pačnik
Edita Bajramlić
Mojca Bohinec
Nina Pavlin
Irena Novak

RAČ, UBE, MME,ROM, NIP
SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja
SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja
SD, DSP, ISP – defektologinja
SD, DSP, ISP – socialna pedagoginja
SD, DSP, ISP – pedagoginja

202
222
201
221
222
405

Anton Linec
Jan Vodovnik

SD, DSP, ISP – psiholog
spremljevalec učenca

222

5.1.3 Strokovni delavci Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok
Ime in priimek

Predmet in razred
poučevanja

Razrednik

Tjaša Kozlevčar

razredni pouk

od 1. do 5.
razreda

Melita
Zupančič
Struna
Jana Crnkovič
Sonja Škof
Sabina Rozina
Katja Peršak
Klavdija Slapar

ZGO
SLJ
BIO, NAR
KEM
TJA
FIZ

Izidor Gabrijel

MAT,

Martina Jurkovič
Nejka
Omahen
Šikonja
Edita Bajramlić

MAT

od 6. do 9.
razreda

DKE, GEO
DSP, ISP

5.1.4 Tehnični delavci šole
Ime in priimek

Naloge

Špela Groznik

tajnik VIZ

Edita Strmole Ropič

Stanislava Adamlje

računovodkinja
administrativnoračunovodska delavka
gospodinjec

Jožica Barle

kuharica

Silva Mandelj

kuharica

Angelca Grčman

kuharica

Silvo Kastelic

kuhar

Jakob Murnc

hišnik

Renata Godnjavec

čistilka

Tatjana Blatnik

čistilka

Andreja Ostanek

čistilka

Liljana Turk
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Jožefa Anžlovar

čistilka

Olga Prosen

čistilka

Marija Klemenčič

čistilka

5.1.5 Število učencev
ŠTEVILO UČENCEV V MATIČNI OSNOVNI ŠOLI FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI
Razred
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
1. – 3.r
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
4. – 6.r
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a
9. b
7. – 9r
1. - 9.r

Učenci
6
5
12
12
10
12
57
9
10
13
16
8
9
65
11
13
7
10
15
14
70
192

Učenke
10
12
9
9
15
13
69
9
8
12
10
11
12
62
9
7
12
10
12
14
64
194

Skupaj
16
17
21
21
25
26
126
18
19
25
26
19
21
127
20
20
19
20
27
28
133
386

Učilnica
303
402
309
401
407
406
211
116
117
154
207
220
205
206
115
146
218
215

ŠTEVILO UČENCEV V PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI TEMENICA
Razred
1. T
2. T
1. in 2. T

Učenci
5
4
9

Učenke
3
3
6

Skupaj
8
7
15

ŠTEVILO UČENCEV V POŠ CZBO
V PŠ CZBO prihajajo učenci iz celotne države, v lanskem šolskem letu iz 154 šol. V bolnišnično šolo je
bilo vključenih 409, ki so sodelovali pri pouku v povprečju po 30 dni. Na podlagi teh podatkov je
načrtovana organizacija pouka v šolskem letu 2018/2019.

SKUPNO ŠTEVILO UČENCEV (BREZ UČENCEV PŠ V CZBO)
Šola
Matična šola
PŠ Temenica
Skupaj

Učenci
192
9
201

Učenke
194
6
200

Skupaj
386
15
401

5.2 Predmetnik
Predmet/razred
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Dužba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska kultura in
etika
Spoznavanje okolja

1.
6
4
2
2

3

2.
7
4
2
2
2

3

3.
7
5
2
2
2

4.
5
5
2
2
1,5
2

5.
5
4
3
2
1,5
3

6.
5
4
4
1
1

7.
4
4
4
1
1

8.
3,5
4
3
1
1

9.
3,5
4
3
1
1

1
1

2
2

1,5
2

2
2

1

1

3
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Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Športna vzgoja
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Neobvezni izbirni predmeti
Oddelčna skupnost
Dopolnilni in dodatni pouk
Individualna in skupinska
pomoč
Število predmetov
Število ur tedensko
Dnevi dejavnosti (št. dni)
Število tednov pouka

2
2
1,5

3

3

2

3
1

3

2
1,5
3

1

1
3

2
2/1
1
1

2
2/1
1
1

2
2/1
1
1

2
0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

3

3

3

2

2
2
2

1

1

1

2
0,5
1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6
20+2
15
38

7
23
15
38

6
24
15
38

8
24+2
15
38

9
26+2
15
38

11
25,5
15
38

14
29,5
15
38

16
30
15
38

14
30
15
35

5.2.1 Značilnosti prvega triletja








Opisno ocenjevanje poteka v prvem in drugem razredu, v tretjem številčno ocenjevanje.
V prvem razredu poučujeta skupaj razredna učiteljica in vzgojiteljica.
Za učence prvega razreda je zagotovljeno jutranje varstvo.
Za učence je zagotovljeno podaljšano bivanje v šoli.
Prvi tuji jezik uvajamo v drugem in tretjem razredu.
Neobvezni izbirni predmet prvega tujega jezika je že v prvem razredu.
Učenci imajo možnost izbire dodatne ure športne vzgoje.

5.2.2 Značilnosti drugega triletja






Številčno ocenjevanje.
Petstopenjska ocenjevalna lestvica.
Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu.
Za učence 4. in 5. razreda je zagotovljeno podaljšano bivanje.
Obvezno nacionalno preverjanje znanja v šestem razredu.

5.2.3 Značilnosti tretjega triletja





Številčno ocenjevanje je pri vseh predmetih.
Učenci si poleg rednih predmetov izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko
pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.
Ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja je nacionalno preverjanje znanja iz
slovenščine, matematike in tehnike in tehnologije.
Zaradi različnosti učencev na področju znanja in sposobnosti poteka pouk pri matematiki,
slovenščini in angleščini v manjših učnih skupinah, in sicer
o v 6. in 7. razredu po eno uro tedensko,
o v 8. in 9. razredu pri vseh urah pouka.

5.3 Učne skupine
Pri matematiki, slovenščini in angleščini poteka pouk v manjših učnih skupinah (MUS).

ANGLEŠČINA



V 6. in 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v heterogenih MUS.
V 8. in 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v MUS.

MATEMATIKA
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V 6. in 7. razredu bo pouk potekal po eno uro tedensko v homogenih MUS.
V 8. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v MUS, skupina C je homogena, skupini B in A sta
heterogeni.
V 9. razredu bo pouk potekal v 4 skupinah: C skupina je homogena, A, B in D skupine so
heterogene.

SLOVENŠČINA


V 8. in 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v MUS: skupina A homogena, B, C ,Č heterogena
skupina.

5.4 Izbirni predmeti
5.4.1 Obvezni izbirni predmeti
Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. V
skupini za izvajanje izbirnih predmetov je lahko največ 28 učencev, razen pri izbirnih predmetih s
področja računalništva, športa, plesa, prehrane, tehnike in tehnologije ter kemije, kjer je lahko prisotnih
največ 20 učencev. Izbirni predmeti so lahko triletni, enoletni in enoletni, vezani na razred.
Triletni izbirni predmeti so praviloma namenjeni vsebinam, ki se vsako leto nadgrajujejo. Učenec lahko
z učenjem triletnega izbirnega predmeta začne tudi v 7. in 8. razredu, če ima ustrezno predznanje.
Enoletni izbirni predmet, ki je vezan na določen razred, lahko izberejo le učenci tega razreda.
Enoletni izbirni predmet lahko izberejo učenci samo enkrat v zadnjem triletju. V skupini so lahko učenci
različnih razredov zadnjega triletja.
Izbrani predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in se bodo praviloma izvajali 6.,
7. in 8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo.
V šolskem letu 2018/2019 bomo izpeljali 21 ur pouka tedensko v 18 skupinah izbirnih predmetov.
Predmet
Nemščina I

Razred
7.

Št. uč.
15

Št. sk.
1

Učitelj
Jana Crnkovič

Št. ur
2

Nemščina II

8.

11

1

Jana Crnkovič

2

Nemščina III

9.

12

1

Lea Kastelic

2

Rač. urejanje besedil

7.

9

1

Izidor Gabrijel

1

Rač. multimedia

8.

9

1

Izidor Gabrijel

1

Rač. omrežja

9.

20

1

Izidor Gabrijel

1

Izbrani šport - nogomet

7.

12

1

Robert Bregar

1

Org. v narav. in umet. o

7.

13

1

Sabina Rozina

1

Šport za sprostitev

9.

38

2

Robert Bregar Martina Zajc

2

Ples

9.

21

1

Martina Zajc

1

Obdelava gradiv - les

7.

12

1

Marija Zajc

1

Obdelava gradiv - UM

8.

8

1

Marija Zajc

1

Obdelava gradiv - kovine

9.

12

1

Marija Zajc

1

Sodobna priprava hrane

8.

16

1

Sonja Škof

1

Gledališki klub

8.

6

1

Barbara Kostrevc

1

Šport za zdravje

8.

20

1

Robert Bregar

1

Šah

7.

13

1

Karla Oven

1

249

18

SKUPAJ:

21

5.4.2 Neobvezni izbirni predmeti
V šolskem letu 2018/2019 bomo nadaljevali z izvajanjem neobveznega izbirnega predmeta
angleščina v prvem razredu in štirih predmetov v 4., 5. in 6. razredu.
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Predmet
Angleščina

Razred
1.

Št. uč.
40

Št. sk.
2

Učitelj
Marcel-Talt Lah

Št. ur
4

Nemščina

4., 5., 6.

33

2

Jana Crnkovič

4

Računalništvo

4., 5., 6.

30

2

Izidor Gabrijel

2

Tehnika

4., 5., 6.

26

2

Marija Zajc

2

Šport
SKUPAJ

4., 5., 6.

29
178

2
10

Martina Zajc, Robert Bregar

2
14

5.5 Preverjanje in ocenjevanje znanja
Učitelj preverja znanje učenca sprotno pri vseh predmetih. Preverjanje je namenjeno ugotavljanju
učenčevega predznanja, razumevanju posredovanih učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov,
zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume ali jih ne razume.
Ocenjevanje je vrednotenje doseženega znanja, ki se opravi po preverjanju znanja in utrjevanju učnih
vsebin.
Učitelji učence seznanijo s pravili in načini ocenjevanja znanja pri posameznih učnih predmetih. Pisno
ocenjevanje znanja morajo učitelji najaviti vnaprej. Učenčevo znanje na podlagi pisnih izdelkov se lahko
oceni največ dvakrat v tednu in enkrat na dan. Znanje se ocenjuje tudi na podlagi ustnih odgovorov,
pisnih, likovnih, tehničnih, praktičnih in drugih izdelkov.
Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učencev
oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih
izdelkov. Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje
učencev oceni najmanj šestkrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi
pisnih izdelkov.
V primeru morebitnih nejasnosti v zvezi z ocenjevanjem se je potrebno pogovoriti z učiteljem,
razrednikom, svetovalno službo ali vodstvom šole.

5.6 Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je poseben postopek, izpeljan tako, da vsi učenci v državi ob
istem času rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju
učencev, ki so namenjene učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni. Za
učence 6. in 9. razreda je nacionalno preverjanje obvezno.
V 9. Razredu se izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega
predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed
obveznih predmetov 8. In 9. Razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega
predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. V letošnjem šolskem letu bo za našo šolo tretji
predmet tehnika in tehnologija.
V 6. Razredu osnovna šola izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega
tujega jezika.
NPZ v šolskem letu 2018/2019 poteka po naslednjem časovnem razporedu:

Čas
1
2

Slovenščina

Matematika

torek

četrtek

7. maj 2019

9. maj 2019

Angleščina1
Domovinska in državljanska kultura in etika2
ponedeljek
13. maj 2019

Za učence 6. razreda je tretji predmet angleščina.
Za učence 9. razreda je tretji predmet domovinska in državljanska kultura in etika.

V šolskem letu 2017/2018 smo bili vključeni v projekt poizkusno izvajanje NPZ v tretjem razredu.
S poizkusnim preverjanjem znanja iz matematike in slovenščine bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu.

Z NACIONALNIM PREVERJANJEM ZNANJA ŽELIMO:


prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
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sproti preverjati učinkovitost učnih načrtov,
pripomoči k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
prispevati k enotnejšim merilom učiteljevega ocenjevanja znanja,
razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

5.7 Dodatna podpora učencem
5.7.1 Dopolnilni pouk (DOP)
Dopolnilni pouk je namenjen tistim učencem, ki določene snovi ne razumejo, so bili dalj časa odsotni,
želijo dodatno razlago. Predlog za obisk dopolnilnega pouka oblikuje učitelj predmeta na podlagi
ugotovitev učenčeve (ne)uspešnosti in dela pri pouku. Učitelj bo za obiskovanje dopolnilnega pouka
pridobil soglasje staršev in o obiskovanju ter napredku učenca obveščal starše. Praviloma bo dopolnilni
pouk organiziran po končanem pouku. Skladno z normativi imamo priznane 0,5 ure dopolnilnega pouka
tedensko na oddelek.

5.7.2 Dodatni pouk (DOD)
Učencem z boljšim učnim uspehom in nadarjenim učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo
določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z
različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, uporaba sodelovalnih oblik učenja, problemski pouk
in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Dodatna oblika dela nudi učencu
spodbudno učno okolje, kjer najde intelektualne izzive, ki pomenijo hitrejše napredovanje v procesu
učenja. Učitelj bo za obiskovanje dodatnega pouka pridobil soglasje staršev in o obiskovanju ter
napredku učenca obveščal starše. Skladno z normativi imamo priznane 0,5 ure dodatnega pouka
tedensko na oddelek.

ŠTEVILO UR DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA
Št. oddelkov
Št. ur na oddelek
Št. tednov
Razredna stopnja: 1 ura na oddelek
10
1
35
Predmetna stopnja: 1 ura na oddelek
8
1
35
PŠ Temenica: 1 ura na oddelek
1 – kombinacija 1
35
Skupno število ur dopolnilnega in dodatnega pouka
19
1
35

Št. ur letno
350
280
35
665

Poleg zgoraj navedenih ur bomo vse nerealizirane ure pouka v CZBO (zaradi odsotnosti učencev)
realizirali v okviru DOP, DOD in ID na matični šoli.

5.7.3 Individualna in skupinska pomoč (ISP)
Individualno in skupinsko pomoč izvajajo psiholog, pedagoginja, defektologinja in socialni
pedagoginji. Namenjena je učencem z učnimi težavami; predstavlja enega izmed korakov modela 5stopenjske pomoči učencem z učnimi težavami. Prav tako je namenjena nadarjenim učencem in učencem
z vzgojnimi težavami. Praviloma bo individualna in skupinska pomoč za učence z učnimi težavami
organizirana takoj po končanem pouku, za nadarjene učence pa tudi v popoldanskem času. Skladno z
normativi imamo priznane 0,5 ure pouka ISP tedensko na oddelek. Za izvajanje ISP mora šola pridobiti
soglasje staršev.
Število oddelkov

Število ur tedensko

Število tednov

Število ur letno

Število ur individualne in skupinske pomoči (0,5 na oddelek)
19

9,5

35

315

5.7.4 Dodatna strokovna pomoč (DSP)
Dodatna strokovna pomoč je namenjena otrokom s posebnimi potrebami na osnovi odločb, ki jih izda
pristojna organizacijska enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, in jo izvajajo strokovni delavci –
defektolog, logoped, pedagog, socialni pedagog in učitelj. Pomoč je namenjena premagovanju
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primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri učenju ter učni pomoči. Praviloma je dodatna strokovna pomoč
organizirana v času pouka. Poleg ur DSP, ki jih izvajajo svetovalni delavci, imamo še ure učne pomoči, ki
jo izvajajo predmetni učitelji, in ure svetovalne storitve, ki jih izvajajo razrednik, učitelji, ki učenca
poučujejo, ter svetovalna služba. Delo DSP koordinira Irena Novak.

ŠTEVILO UR IN IZVAJALCI DSP PO RAZREDIH
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skupaj

Št. učencev
1
3
3
3
1
1
7
4
9
32

Razred; Št. ur
Izvajalec
Psiholog
Socialna pedagoginja
Pedagoginja
Defektologinja 1
Socialna delavka
Defektologinja 2
Razredni učitelj
Učitelj SLJ
Učitelj TJA
Učitelj FIZ
Učitelj KEM
Učitelj MAT
Svetovalna storitev
Skupaj

Ure DSP – sist.
4
8
10
8
3
2
14
6
24
79

Ure DSP – real.
0
0
2
0
0
2
3
6
7
20

Ure DSP – svet.
1
3
3
3
1
1
7
4
5
28

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0
0
2
0

0
1
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
3
11

0
0
3
2
2
3
2
0
0
0
0
0
3
15

0
4
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
11

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
4

0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
0
1
5

2
1
1
6
2
2
0
2
1
0
0
0
7
24

4
2
0
0
0
0
0
2
2
0
1
1
4
16

7
2
4
7
2
2
0
2
2
1
1
1
5
36

2
0
0
0
0
0
0
1
5

Št. ur
5
11
15
11
4
5
24
16
36
127

Skupaj
ur
13
10
13
18
8
17
3
6
6
1
2
2
28
127

5.8 Poklicno usmerjanje – karierna orientacija
Ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju posameznika je izbira poklica oziroma
izobraževanja. Da bi pridobili kar največ dobrih informacij za naše učence in njihove starše, med drugimi
rednimi aktivnostmi poklicnega usmerjanja (vprašalnik o poklicni poti, MFBT, timske konference, KIK …)
organiziramo več predstavitev izobraževalnih programov srednjih šol, na katerih večinoma sodelujejo
naši bivši učenci. Na predstavitve, ki so praviloma med tednom v popoldanskem času, povabimo
zainteresirane učence višjih razredov in njihove starše.
V šolskem letu 2018/2019 v mesecu decembru oziroma januarju v okviru programa poklicne
orientacije in poklicnega informiranja učencev višjih razredov osnovne šole načrtujemo na šoli izvedbo
tržnice poklicev - predstavitev srednjih šol in njihovih izobraževalnih programov.
V januarju 2019 je z učenci zaključnega razreda načrtovan tudi obisk Informative, največje sejemske
prireditve s področja izobraževanja, ki že nekaj let poteka na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
15. in 16. februarja 2019 bodo za učence na srednjih šolah organizirani informativni dnevi. Učenci
9. razreda v petek, 15. 2. 2019, nimajo rednega pouka.
Nadaljevali bomo tudi projekt Drugače o poklicih – ogled delovnih mest pri delodajalcih. S projektom,
ki poteka v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, se spodbuja seznanjanje
šolajoče se mladine s poklicem v praksi, saj lahko takšna izkušnja bistveno pomaga pri odločanju o
poklicni poti. Učenci, ki jih določena področja še posebej zanimajo, si s starši v popoldanskem času lahko
organizirano ogledajo različna delovna mesta. Koncept poklicnega usmerjanja oziroma karierne
orientacije bo izvajal Anton Linec.
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5.9 Delo z nadarjenimi
Temeljna načela dela z nadarjenimi učenci so: širitev in poglabljanje temeljnega znanja, hitrejše
napredovanje v procesu učenja, razvijanje ustvarjalnosti, uporaba sodelovalnih oblik učenja, upoštevanje
posebnih sposobnosti in močnih interesov z upoštevanjem individualnosti posameznega učenca.
V skladu Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci se v 3. razredu na predlog učitelja
izvede evidentiranje uspešnih učencev. V skladu s tem se identificira področja nadarjenosti posameznega
učenca in izvede psihološko testiranje z merjenjem splošne intelektualne sposobnosti učenca.
Strokovni delavci šole se povezujejo in sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju obogatitvenih dejavnosti
na šoli. Z mrežo različnih ponudb, s spodbujanjem ustvarjalnosti, kreativnosti ter s širitvijo in poglabljanjem
znanja se načrtuje vključevanje nadarjenih učencev v različne šolske in obšolske aktivnosti in dopolnilne
programe.
Pri posameznem učencu se upošteva sposobnosti in močne interese z vzpostavljanjem mentorskih
odnosov med učencem in učiteljem skozi različne oblike sodelovalnega učenja. Ob tem je pomembno, da
ima učenec tudi spodbudno podporo staršev.
Učence se usmerja v različne dejavnosti in aktivnosti na šolski, lokalni in državni ravni (v sodelovanju
z zunanjimi športnimi, kulturnimi in izobraževalnimi institucijami), tako na likovnem, glasbenem, dramskem,
literarnem, gibalnem in tehničnem področju.
Skozi vse šolsko leto se učence spodbuja k obiskovanju različnih oblik dodatnega pouka, ki omogočajo
priprave na tekmovanja iz znanj. V šolskem letu organiziramo preko dvajset tekmovanj iz znanj za učence
od 1. do 9. razreda.
Učence se spodbuja k vključevanju v različne večdnevne tematske tabore in strokovne ekskurzije, ki
jih za posamezno šolsko leto pripravi šola in za projekte, ki jih vodijo strokovni delavci.
Učenci so dvakrat v letu povabljeni k sodelovanju pri mednarodni izmenjavi s šolo v nemškem mestu
Hirschaid.

5.9.1 Vpis v Zlato knjigo in Knjigo dosežkov
Ob koncu pouka v šolskem letu učencem, ki so izjemno uspešni na izobraževalnem področju,
podeljujemo Zlati znak in vpis v Zlato knjigo.
Srebrni znak in vpis v Knjigo dosežkov podeljujemo učencem, ki so na tekmovanjih dosegli izjemne
dosežke ter se posebej izkazali na vzgojnem, socialnem ter humanitarnem področju.
Šolsko priznanje prejmejo učenci za prizadevno šolsko in izven šolsko delo, razredno priznanje pa za
uspeh in marljivost v razredu.

5.10 Dnevi dejavnosti
Dneve dejavnosti (kulturni dnevi, naravoslovni dnevi, tehniški dnevi in športni dnevi) so del rednega
pouka v trajanju 15 delovnih dni, oziroma treh tednov. Tako imajo učenci od 1. do 8. razreda 38 tednov
pouka (35 tednov pouka in 3 tedne dni dejavnosti), učenci devetih razredov pa 35 tednov (32 tednov
pouka in 3 tedne dni dejavnosti)
Razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skupaj

Naravoslovni dnevi
dnevi
ure
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
28
140

Kulturni dnevi
dnevi
ure
4
20
4
20
4
20
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
32
160

Športni dnevi
dnevi
ure
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
45
225

Tehniški dnevi
dnevi
ure
3
15
3
15
3
15
4
20
4
20
4
20
4
20
4
20
4
20
30
150

Skupaj
dnevi
ure
15
75
15
75
15
75
15
75
15
75
15
75
15
75
15
75
15
75
135
675
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RAZREDNA STOPNJA
Razred

1.

Naravoslovni dan

Tehniški dan

Kulturni dan

Športni dan

Vzgoja za zdravje in
zobozdravstvo
12. 10. 2018
Polona Lampret

Dan odprtih vrat –
ZDRAVJE
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar

Pojdimo se
gledališče
november 2018
Jana Šetina Tomažič

Jesenski pohod
22. 9. 2018
Mojca Kravcar

Sadovnjak
18. 9. 2018
Martina Ratajec

Voda
17. 1. 2019
Jana Grabljevec

Veseli december
21. 12. 2018
Barbara Klopčič

Zimski športni dan
6. 2. 2019
Lidija Oštir
Jana Grabljevec

Telo in zdravje
13. in 14. 3. 2019
Martina Ratajec

Pust
5. 3. 2019
Bojana Iljaž

Kulturni bazar
april 2019
Lidija Oštir

Pomladanski pohod
11. 5. 2019
Bojana Iljaž

Zaključek šolskega
leta
24. 6. 2019
Anja Praznik

Športne igre
21. 6. 2019
Tjaša Kozlevčar
Pot pastirskih
škratov na Krvavcu
7. 6. 2019
Alenka Ivanjko

Vzgoja za zdravje in
zobozdravstvo
11. 10. 2018
Polona Lampret

2.

Dan odprtih vrat –
ZDRAVJE
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar

Življenje nekoč:
Jurjeva domačija
12. 10. 2018
Mojca Kravcar

Zmešam in ločim
30. 5. 2019
Mojca Kravcar

Travnik spomladi
16. 5. 2019
Bojana Iljaž

Pust
5. 3. 2019
Bojana Iljaž

Pojdimo se
gledališče
november 2018
Jana Šetina Tomažič

Veseli december
21. 12. 2018
Barbara Klopčič
Spoznavamo
kulturne ustanove
10. 6. 2019
Mojca Kravcar
Zaključek šolskega
leta
24. 6. 2019
Anja Praznik

Jesenski pohod
22. 9. 2018
Mojca Kravcar

Zimski športni dan
6. 2. 2019
Lidija Oštir
Jana Grabljevec
Pomladanski pohod
11. 5. 2019
Bojana Iljaž

Športne igre
21. 6. 2019
Tjaša Kozlevčar
Ekskurzija v živalski
vrt
11. 6. 2019
Bojana Iljaž

Vzgoja za zdravje in
zobozdravstvo
9. 10. 2018
Polona Lampret
3.
Skrbimo za zdravje
26. 9. 2018
Jana Šetina Tomažič

Dan odprtih vrat –
ZDRAVJE
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar

Pojdimo se
gledališče
november 2018
Jana Šetina Tomažič

Pust
5. 3. 2019
Bojana Iljaž

Veseli december
21. 12. 2018
Barbara Klopčič

Jesenski pohod
22. 9. 2018
Mojca Kravcar

Zimski športni dan
6. 2. 2019
Lidija Oštir
Jana Grabljevec
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Človeško telo
9. 5. 2019
Jana Šetina Tomažič

Ustvarjamo z
Groharjem
4. 4. 2019
Tina Orač Gornik

Spoznavamo
kulturne ustanove
10. 6. 2019
Mojca Kravcar
Zaključek šolskega
leta
24. 6. 2019
Anja Praznik

Pomladanski pohod
11. 5. 2019
Bojana Iljaž

Športne igre
21. 6. 2019
Tjaša Kozlevčar
Ekskurzija na
Bled
6. 6. 2019
Tina Orač Gornik

4.

Vzgoja za zdravje in
zobozdravstvo
15. 10. 2018
Polona Lampret

Dan odprtih vrat –
ZDRAVJE
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar

Ogled kulturne
prireditve
16. 11. 2018
Polona Lampret

Pohodništvo
22. 9. 2018
Polona Lampret

Hiša eksperimentov
10. 1. 2019
Polona Lampret

Pust
5. 3. 2019
Bojana Iljaž

Veseli december
21. 12. 2018
Barbara Klopčič

Športne aktivnosti
GIB
17. 4. 2019
Vida Bregar Tomažič

Življenje ob morju
23. 5. 2019
Vida Bregar Tomažič

Šolski muzej
14. 3. 2019
Vida Bregar Tomažič

Zaključek šolskega
leta
24. 6. 2019
Anja Praznik

Domača pokrajina
in bližnja okolica
šole
12. 6. 2019
Polona Lampret

Zimski športni dan
12. 2. 2019
Katja Gašperič

Pomladanski pohod
11. 5. 2019
Polona Lampret
Vodne aktivnosti
22. 5. 2019
Vida Bregar Tomažič

5.

Vzgoja za zdravje in
zobozdravstvo
8. 10. 2018
Polona Lampret

Dan odprtih vrat –
ZDRAVJE
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar

Ogled kulturne
prireditve
16. 11. 2018
Polona Lampret

Pohodništvo
22. 9. 2018
Polona Lampret

Dolenjski muzej
31. 1. 2019
Barbara Klopčič

Pust
5. 3. 2019
Bojana Iljaž

Veseli december
21. 12. 2018
Barbara Klopčič

Zimski športni dan
12. 2. 2019
Katja Gašperič

Dinarsko-kraški svet
19. 6. 2019
Petra Kastelic

Konstrukcijske
zbirke
15. 3. 2019
Barbara Klopčič

Zaključek šolskega
leta
24. 6. 2019
Anja Praznik

Vodne aktivnosti
28. 3. 2019
Barbara Klopčič

Prometni poligon
17. 4. 2019
Barbara Klopčič

S kolesom v promet
14. 6. 2019
Petra Kastelic
Pomladanski pohod
11. 5. 2019
Barbara Klopčič
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PREDMETNA STOPNJA
Razred

6.

Naravoslovni dan

Tehniški dan

Kulturni dan

Toplotni tok v
naravi
po dogovoru
CŠOD
razredniki

EKODAN
14. 9. 2018
Marija Zajc

Glasbena hiša
7. 2. 2019
Simona Zvonar

Skrb za zdravje –
zdravniški pregled
po dogovoru
Barbara Kostrevc
Vesna Pačnik

Dan odprtih vrat
–
ZDRAVJE
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar

Ogled območne
revije gledaliških
skupin
marec 2019
učitelj SLJ v 6.
razredu

Rastlinstvo:
Mozirski gaj
16. 4. 2019
Sabina Rozina

Promet
21. 9. 2018
Marija Zajc

Veseli december
21. 12. 2018
Barbara Klopčič
Katja Peršak

Papir
23. 11. 2018
Marija Zajc
Martina Jurkovič

Športni dan
Pohodništvo
22. 9. 2018
Martina Zajc

Zimska šola v
naravi
Trije kralji
14.–18. 1. 2019
Karla Oven
Zimski športni dan
14. 2. 2019
Robert Bregar
Vodne aktivnosti
20. 3. 2019
Robert Bregar
Zaključna
ekskurzija
Štajerska
28. 5. 2019
Barbara Kostrevc
Vesna Pačnik

7.

Zvok in zvočila
12. 11. 2018
Sabina Rozina
Sonja Škof

EKODAN
14. 9. 2018
Marija Zajc

Rastem s knjigo
februar 2019
Lea Kastelic

Matematična
delavnica
5. in 6. 2. 2019
Martina Jurkovič

IKT in šolski
radio
5. in 6. 2. 2019
Izidor Gabrijel
Katja Šuštar

Veseli december
21. 12. 2018
Barbara Klopčič
Katja Peršak

Tehniški muzej
Bistra in
Ljubljansko barje
9. 5. 2019
Mateja Lesjak

Promet
21. 9. 2018
Marija Zajc

Martin Krpan in
obisk knjižnega
sejma
21. 11. 2018
Barbara Kostrevc

Naravna gradiva
6. in 7. 3. 2019
Marija Zajc

Dan odprtih vrat –
ZDRAVJE
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar
Pohodništvo
22. 9. 2018
Martina Zajc

Zimski športni dan
14. 2. 2019
Robert Bregar

Vodne aktivnosti
20. 3. 2019
Robert Bregar
Zaključna
ekskurzija
Bela krajina
28. 5. 2019
Karla Oven
Lea Kastelic

8.

Astronomski dan
6. 11. 2018

Naravoslovje
CŠOD Soča

Opera in ogled
Narodne galerije

Pohodništvo
22. 9. 2018
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Anica Vozel

po dogovoru
Simona Zvonar
Nejka Omahen
Šikonja

20. 9. 2018
Simona Zvonar

Martina Zajc

Prva pomoč
24. 10. 2018
Sabina Rozina

EKODAN
14. 9. 2018
Marija Zajc

Veseli december
21. 12. 2018
Barbara Klopčič
Katja Peršak

Zimski športni dan
14. 2. 2019
Robert Bregar

Skrb za zdravje –
zdravniški pregled
po dogovoru
Simona Zvonar
Nejka Omahen
Šikonja

Promet
21. 9. 2018
Marija Zajc

Slovensko ljudsko
izročilo
13. 6. 2019
Polona Kastelic

Vodne aktivnosti
21. 3. 2019
Robert Bregar

Vseslovenski
sejem in Rudnik
Sitarjevec
april 2019
Nejka Omahen
Šikonja

Dan odprtih vrat –
ZDRAVJE
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar
Zaključna
ekskurzija
Primorska
28. 5. 2019
Simona Zvonar
Nejka Omahen
Šikonja

9.

Odraščanje
23. 11. 2018
Sabina Rozina
Nina Pavlin

EKODAN
14. 9. 2018
Marija Zajc

Slovensko ljudsko
izročilo
13. 6. 2019
Polona Kastelic

Pohodništvo
22. 9. 2018
Martina Zajc

Rudnik Idrija
10. 10. 2018
Nejka Omahen
Šikonja

Promet
21. 9. 2018
Marija Zajc

Priprava na valeto
13. 6. 2019
Sabina Rozina
Martina Jurkovič

Zimski športni dan
14. 2. 2019
Robert Bregar

Dan odprtih vrat –
ZDRAVJE
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar

Elektrotehnika
Šolski center
Novo mesto
7. 3. 2019
Anica Vozel

Veseli december
21. 12. 2018
Barbara Klopčič
Katja Peršak

Scena – valeta
13. 6. 2019
Sabina Rozina
Martina Jurkovič

Vodne aktivnosti
21. 3. 2019
Robert Bregar

Zaključna
ekskurzija
Gardaland
27. 5. 2019
Sabina Rozina
Martina Jurkovič
Valeta
14. 6. 2019
Sabina Rozina
Martina Jurkovič
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PŠ TEMENICA
Razred

1., 2.

Naravoslovni dan

Tehniški dan

Kulturni dan

Športni dan

Vzgoja za zdravje
in zobozdravstvo
10. 10. 2018
Polona Lampret

Dan odprtih vrat –
ZDRAVJE*
17. 11. 2018
Sabina Rozina
Tjaša Kozlevčar

Pojdimo se
gledališče*
november 2018
Jana Šetina Tomažič

Jesenski pohod*
22. 9. 2018
Mojca Kravcar

Voda
10. 1. 2019
Dragica Gračner

Ustvarjanje iz
odpadne embalaže
7. 11. 2018
Dragica Gračner

Veseli december*
21. 12. 2018
Barbara Klopčič

Travnik spomladi
4. 6. 2019
Lidija Oštir

Zimski športni dan
6. 2. 2019
Lidija Oštir
Jana Grabljevec

Kulturni bazar*
april 2019
Lidija Oštir

Pomladanski
pohod*
11. 5. 2019
Bojana Iljaž

Zaključek šolskega
leta*
24. 6. 2019
Anja Praznik

Srečanje
podružničnih šol
27. 5. 2019
Lidija Oštir

Pust*
5. 3. 2019
Bojana Iljaž

Ekskurzija v
živalski vrt*
11. 6. 2019
Bojana Iljaž

5.11 Ekskurzije
V okviru dnevov dejavnosti bodo organizirane tudi ekskurzije, ki jih pripravijo in izpeljejo
koordinatorji. Strošek ekskurzije delno pokrije MIZŠ, del sredstev prispevajo udeleženci.

RAZREDNA STOPNJA
Razred

Vsebina

1.

Pot pastirskih
škratov na
Krvavcu

2.

Čas

Koordinatorica

Kraj izpeljave

7. 6. 2019

Alenka Ivanjko

Krvavec

športni dan

Živalski vrt

11. 6. 2019

Bojana Iljaž

Ljubljana

športni dan

3.

Iskanje grajskega
zaklada

6. 6. 2019

Tina
Gornik

Bled

športni dan

4.

Domača
pokrajina in
bližnja okolica
šole

12. 6. 2019

Polona
Lampret

Ivančna Gorica,
Muljava,
Županova jama

naravoslovni dan

5.

Dinarsko-kraški
svet

19. 6. 2019

Petra Kastelic

Cerknica

naravoslovni dan

PŠ
Temenica

Živalski vrt

11. 6. 2019

Lidija Oštir

Ljubljana

športni dan

Orač

Dan dejavnosti
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PREDMETNA STOPNJA
Razred

Vsebina

6.

Spoznavanje
Štajerske

7.

Spoznavanje
Bele krajine

Čas

Koordinatorici

Kraj izpeljave

Cilj – področje

28. 5. 2019

Barbara
Kostrevc,
Vesna Pačnik

Podsreda,
Podčetrtek,
Olimje

športni dan

28. 5. 2019

Karla Oven,
Lea Kastelic

Krajinski park
Lahinja

športni dan

8.

Spoznavanje
Primorske

28. 5. 2019

Simona
Zvonar,
Nejka Omahen
Šikonja

Škocjanske
jame, soline,
Strunjan

športni dan

9.

Zabaviščni
park
Gardaland

28. 5. 2019

Sabina Rozina,
Martina
Jurkovič

Gardaland

športni dan

EKSKURZIJE V TUJINO
V letošnjem letu bomo organizirali ekskurzijo v tujino ter izpeljali dve mednarodni izmenjavi. Stroške
praviloma krijejo udeleženci.
Razred

Vsebina

Čas

Koordinatorica

Kraj izpeljave

7., 8., 9.

Mednarodna izmenjava

23.–28. 9. 2018

Lea Kastelic

Šentvid pri Stični

7., 8., 9.

Kulturnozgodovinsko mesto

oktober 2018

Jelka Rojec

Avstrijska Koroška

7., 8., 9.

Mednarodna izmenjava

april 2019

Lea Kastelic

Hirschaid

5.12 Projekti in programi
V šolskem letu 2018/2019 bomo z učenci sodelovali v naslednjih projektih:
Vrsta projekta – naloge
Policist Leon svetuje
Bralna značka

Okvirni čas
oktober–maj
18. 9. 2018–2. 4. 2019

Sodelovanje s knjižnico
Ivančna Gorica – Zeleni
bralec
Angleška bralna značka
(8. in 9. Razred)
CLIL +
Športni program Zlati sonček
(1.–3. Razred)
Športni program Krpan
(4.–6. Razred)
Shema šolskega sadja
Mega kviz
Geografski teden
Mesec šolskih knjižnic
Noč v knjižnici
Naučimo se plavati
Projekt Varno s soncem
Bodi viden – bodi previden
Tutorstvo

september–junij

Koordinator
Barbara Klopčič
Mojca Kravcar,
Lea Kastelic, Barbara Kostrevc
Mojca Kravcar

november–marec

Katja Peršak

oktober
september–junij

Marcel-Talt Lah
Lidija Oštir

september–junij

Polona Lampret

september–junij
oktober–maj
maj
oktober
februar
september–junij
maj
september–junij
september–junij

Mednarodna izmenjava
Bralni dnevnik
Teden otroka

september–maj
September- junij
oktober

Sonja Škof, Liljana Turk
Katja Šuštar
Nejka O. Šikonja
Katja Šuštar
Katja Šuštar
Robert Bregar
Jana Grabljevec
Polona Lampret
Sabina Rozina, Nina Pavlin,
Edita Bajramlić
Lea Kastelic
Barbara Kostrevc
Petra Kastelic
Maja Rupnik
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Nacionalni mesec skupnega
branja
Tradicionalni slovenski zajtrk

8.9.- 8. 10. 2018

Katja Šuštar

16. 11. 2018

Sonja Škof

PROJEKTI – PŠ TEMENICA
Sodelovanje s knjižnico Ivančna
Gorica – Zeleni bralec

september–junij

Mojca Kravcar*

Vključevali se bomo tudi v projekte lokalne, področne in državne ravni, ki bodo prispevali k večji
uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela.

5.13 RAZŠIRJENI PROGRAM
5.13.1 Šola v naravi in tabori
Šola v naravi je del obveznega programa, ki ga šola ponudi učencem. Za učence, ki se šole v naravi
ne bodo udeležili, bomo organizirali pouk v šoli. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za vsako
generacijo učencev v času osnovnošolskega izobraževanja sofinancira šolo v naravi. Za vse ostale
organizirane šole v naravi sredstva prispevajo starši, učenci s humanitarnimi zbiralnimi akcijami in delno
tudi lokalna skupnost.
Tabori so del programa, ki ga šola ponuja učencem, kritje celotnih stroškov pa je v domeni
udeležencev. Šola bo v primeru udeležbe dveh učencev iz iste družine pokrila deset, v primeru treh
udeležencev iz iste družine pa dvajset odstotkov vrednosti tabora.
5.13.1.1 Naravoslovno-družboslovna šola v naravi za 8. razred
Naravoslovno-družboslovna šola v naravi bo organizirana v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v
Tolminu. Potekala bo od 3. do 7. decembra 2018. Vodja šole v naravi je Nejka Omahen Šikonja.
5.13.1.2 Zimska šola v naravi za 6. razred
Zimska šola v naravi bo organizirana na Pohorju (Trije kralji, Hotel Jakec). Potekala bo od 14. do 18.
januarja 2019. Vodja šole v naravi je Karla Oven.
5.13.1.3 Poletna šola v naravi za 4. Razred
Poletna šola v naravi bo organizirana v Žusterni od 20. do 24. maja 2019. Vodja šole v naravi je
Martina Zajc.
5.13.1.4 Planinski tabor
Tabor bo organiziran ob koncu tedna v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Lipa v Črmošnjicah.
Namenjen je učencem razredne stopnje (od 2. do 5. razreda). Potekal bo od 19. do 21. oktobra 2018.
Vodja tabora je Bojana Iljaž.

5.14 Tečaji
V prvem razredu bo organiziran 10-urni, v tretjem razredu 20-urni plavalni tečaj, v petem razredu
pa tečaj prometne vzgoje za opravljanje kolesarskega izpita. Vse tri tečaje sofinancira MIZŠ. V primeru,
da bodo stroški presegli višino sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo, bodo razliko pokrili udeleženci.
Vsebina
Plavalni tečaj
Plavalni tečaj
Kolesarski izpit

Razred
1. in PŠ
Temenica
3.
5.

Kraj

Čas

Nosilec

po dogovoru

po dogovoru

Karla Oven

po dogovoru

po dogovoru
oktober 2018,
maj 2019

Robert Bregar
Barbara
Klopčič

Šentvid pri Stični
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5.15 Tekmovanja
5.15.1 Tekmovanja v znanju
Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter nekateri drugi izvajalci bodo
v tem šolskem letu skrbeli za usklajen potek tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v okviru pouka,
dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in v okviru interesnih dejavnosti pripravljali učence na večino
tekmovanj v znanju. Organizirali bomo šolska in občinska tekmovanja ter se na osnovi rezultatov udeležili
medobčinskih in državnih tekmovanj. Zahtevano plačilo kotizacije na prvostopenjskih tekmovanjih
poravnajo udeleženci. Za vsa nadaljnja tekmovanja pa praviloma kotizacijo in stroške pokrije šola.

R AZREDNA

STOPNJA

Vsebina/Predmet

Razred

Čas

Koordinator
Polona Lampret, Barbara Klopčič,
Vida Bregar Tomažič, Katja Gašperič
Jana Šetina Tomažič
Polona Lampret
Jana Grabljevec, Lidija Oštir

Cankarjevo tekmovanje

4., 5.

11. 12. 2018, šolsko

Matematično tekmovanje
Matematično tekmovanje
Računanje je igra
Bober – tekmovanje v
znanju računalništva in
informatike
Naravoslovno
tekmovanje Kresnička
Cici Vesela šola
Bralna značka
Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Tekmovanje za zdrave
zobe ob zdravi prehrani

1.–3.
4., 5.
1.–3.

21. 3. 2019, šolsko
21. 3. 2019, šolsko
29. 5. 2019

2.–5.

12.–16. 11. 2018, šolsko
12. 1. 2019, državno

Izidor Gabrijel

3.–5.

6. 2. 2019, šolsko

Polona Lampret

1.–3.
1.–5.
2.–5.
4.–5.

19. 4. 2019
18. 9. 2018–2. 4. 2019
11.–15. 3. 2019
marec 2018

Jana Grabljevec
Mojca Kravcar
Marcel-Talt Lah
Jana Crnkovič

1.-5.

oktober 2018-junij 2019

Polona Lampret

P REDMETNA

STOPNJA
Vsebina/Predmet

Razred

Slovenščina – tekmovanje
za Cankarjevo priznanje

6., 7.

Slovenščina – tekmovanje
za Cankarjevo priznanje

8., 9.

Matematika – tekmovanje
za Vegovo priznanje

6.–9.

Razvedrilna matematika

6.–9.

Logika

2.–9.

Angleščina

8., 9.

Mednarodno tekmovanje angleščina

4. 9 .

Geografija

6.–9.

Zgodovina

8., 9.

Fizika – tekmovanje za
Stefanovo priznanje

8., 9.

Astronomija – tekmovanje
za Dominikovo priznanje
Kemija – tekmovanje za
Preglovo priznanje

7.–9.
8., 9.

Čas
11. 12. 2018, šolsko
23. 1. 2019, področno
9. 3. 2019, državno
11. 12. 2018, šolsko
23. 1. 2019, področno
9. 3. 2019, državno
21. 3. 2019, šolsko
13. 4. 2019, državno
3. 12. 2018, šolsko
26. 1. 2019, državno
27. 9. 2018, šolsko
20. 10. 2018, državno
14. 11. 2018, šolsko
17. 1. 2019, področno
20. 3. 2019, državno
februar 2019, šolsko
marec 2019, državno
maj 2019, mednarodno
15.1.2019, šolsko
6.3.2019, območno
12.4.2019, državno
4.12.2018, šolsko
5.2.2019 , področno
16.3.2019 , državno
6. 2. 2019, šolsko
15. 3. 2019, področno
6. 4. 2019, državno
6. 12. 2018, šolsko
12. 1. 2019, državno
21. 1. 2019, šolsko
30. 3. 2019, državno

Mentor
Barbara
Kastrevc
Lea Kastelic
Klavdija Slapar
Martina Jurkovič
Martina Jurkovič
Polona Kastelic
Maja Rupnik
Nejka O. Šikonja
Polona Kastelic
Anica Vozel
Anica Vozel
Marija Zajc,
Sabina Rozina
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Biologija – tekmovanje za
Proteusovo priznanje
Tekmovanje v znanju
tehnologij
Konstruktorstvo in
tehnologija obdelav

8., 9.
9.
6.–9.

Kaj veš o prometu
Bober – tekmovanje v
znanju računalništva in
informatike
Zlata kuhalnica

6.–9.

Sladkorna bolezen

6.–9.

Bralna značka

6.–9.

6.–9.
7.

Tekmovanje iz nemščine

9.

Angleška bralna značka
Nemška bralna značka
Regijsko tekmovanje OPZ
in/ali MPZ

6.–9.
6.-9.

17. 10. 2018, šolsko
30. 11. 2018, državno
16. 10. 2018, šolsko
1. 12. 2018, državno
18.3.2019, šolsko
5. 4. 2019, regijsko
18. 5. 2019, državno
april, maj 2019

Sonja Škof
Marija Zajc
Marija Zajc
Marija Zajc

12.–16. 11. 2018, šolsko
12. 1. 2019, državno

Izidor Gabrijel

maj 2019, regijsko
12. 10. 2018, šolsko
17. 11. 2018, državno
September 2018–junij 2019
22.9.2018, šolsko
12.3.2019, državno
Tekmovanje (marec 2018)
Tekmovanje (marec 2018)

Sonja Škof

16. maj 2019

Simona Zvonar

Sabina Rozina
Lea Kastelic
Lea Kastelic
Katja Peršak
Jana Crnkovič

5.15.2 Udeležba na prireditvah
Prireditev
Likovni natečaji
Revija otroških in
mladinskih pevskih zborov
Zborovski bum
V objemu zvoka in slike
Generacije pojejo
Ex tempore mladih
Začetek bralne značke
Srečanje mladih
novinarjev in literatov
Pevski tabor
Zaključek bralne značke –
predmetna stopnja in zlati
bralci
Zaključek bralne značke –
razredna stopnja
Vsi smo ena generacija

Kraj
določeni z razpisom

Okvirni čas
določeni z razpisom

Mentor
Jelka Rojec

Šentvid pri Stični

marec 2019

Simona Zvonar

Maribor
Stična
Šentvid
Šentvid pri Stični

Junij 2019
27. 9. 2018
jesen 2018
maj 2019
september 2018

Simona Zvonar
Simona Zvonar
Simona Zvonar
Jelka Rojec
Učitelj SLJ

Ivančna Gorica

marec 2019

Tina Orač Gornik

Šentvid pri Stični

junij 2019

Anton Linec

Muljava

junij 2019

Barbara Kostrevc
Lea Kastelic

Šentvid pri Stični

april 2019

Mojca Kravcar

Ivančna Gorica

7. september 2018

Jana Šetina Tomažič in PS

5.15.3 Šolska športna tekmovanja
Tekmovanja praviloma potekajo po zaključku pouka ali ob koncu tedna.
Vsebina

Razred

Jesenski kros – Stična

1.–9.

Odbojka
Odbojka
Atletika – posamično
Rokomet
Nogomet
Šolski plesni festival
Košarka
Kanu
Strelstvo

6., 7.
8., 9.
6.–9.
1.–9.
6.–9.
1.–9.
1.–9.
6.–9.
4.–9.

Izvajalci
Martina Zajc, Polona Lampret,
Jana Grabljevec
Martina Zajc
Karla Oven
Robert Bregar
Zunanji izvajalec- Karla Oven
Zunanji izvajalec- Karla Oven
Martina Zajc
Zunanji izvajalci- Karla Oven
Karla Oven
Zunanji izvajalci – Robert Bregar

Čas
oktober 2018
april 2019
januar 2019
maj 2019
oktober, marec, maj
oktober, april
marec
september, junij
maj
september, junij

5.15.4 Množične prireditve
Prireditev
Ljubljanski maraton
Pokljuški maraton

Kraj
Ljubljana
Pokljuka

Čas
oktober 2018
Februar 2019

Koordinator
Karla Oven
Karla Oven
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5.16 Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti izvajajo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. Del interesnih dejavnosti
poteka takoj po končanem pouku, del v popoldanskem času in ob koncu tedna ter med počitnicami. V
času počitnic bomo učencem ponudili različne dejavnosti, ki bodo potekale v šolskih prostorih. Interesne
dejavnosti, ki jih izvajajo strokovni delavci šole, so za učence brezplačne, brezplačne pa so tudi nekatere
dejavnosti, ki jih ponujajo društva in klubi. Za dejavnosti, ki so plačljive, so za koordinacijo in vodenje v
celoti zadolženi ponudniki oziroma izvajalci. Informacije o času izpeljave, dodatnih ponudbah in
morebitnih spremembah bodo učenci prejeli od mentorjev.
ZAP.
ŠT.

NAZIV ID

RAZRED

ŠT.
UR

1.

Otroški pevski zbor
Temenica

1.–2. r T

35

2.

Igriva košarka za fante*

1.–5. r

105

1.–9. r

105

sreda in petek, 14.30–16.00

1—9-r.

35

ponedeljek,14.30-15-30

1.–9. r

70

sreda, 14.30-15.30,
petek,13.00-14.00

KK Ivančna
Gorica
Dušica Čeko
031 667 288
Dušica Čeko
031 667 288
Zlato Kristan
041 468 792

1. r

35

ponedeljek, 11.50 – 12.40

Simona Zvonar

učilnica 115

2. r

35

torek, 11.50 -12.40

Simona Zvonar

učilnica 115
plesna
učilnica

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ritmična
gimnastika*(nadaljevalni)
Ritmična gimnastika*
(začetni)
Sankukai karate*
Otroški pevski zbor-CICI
OPZ1
Otroški pevski zbor-CICI
OPZ2
Plesna šola Guapa* Hiphop2
Otroški pevski zborOPZ3

ČAS
torek, 12.45-13.30,
petek, 11.05-11.50
ponedeljek, torek in četrtek,
14.30–15.30

MENTOR/-ICA

PROSTOR

Dragica Gračnar

učilnica
telovadnica
telovadnica
avla
telovadnica

3. dalje

35

torek, 14.30–15.30;

PŠ Guapa
031 538 741

3.–5. r

70

ponedeljek, torek, 13.00-13.45

Simona Zvonar

učilnica 115

70

po dogovoru

Polonca Lampret

učilnica 116

po dogovoru

Polonca Lampret

učilnica 116

10.

Inštrumentalni krožek
(kljunasta flavta)

začetna
stopnja
3.–6. r

11.

Kresnička – poskusi iz
naravoslovja

3., 4.–5. r

10

12.

Košarka za fante*

4.–6. r

150

13.

The Otherwise Magazine
Plesna šola Guapa* Hiphop 2
Plesna šola Guapa* Hiphop Temenica
Knjižničarski krožek
Mladinski pevski zborMPZ

5.-9. r

35

ponedeljek, torek in četrtek,
15.30–17.00
ponedeljek, 14.40-15.25

1.-2.r

35

četrtek, 14.30–15.30

1.-2.r.

35

četrtek, 13.00-14.00

5.–9. r

30

po dogovoru

KK Ivančna
Gorica
Marcel Talt LAH
PŠ Guapa
031 538 741
PŠ Guapa
031 538 741
Katja Šuštar

6.–9. r

105

sreda. 11.50- 12.40, 13.45-14.30

Simona Zvonar

18.

Šolski radio

6.–9. r

70

torek in četrtek, 13.00–13.45

Katja Šuštar

19.

Recitacijski krožek

6.–9. r

30

po dogovoru

20.

Tutorstvo

6.–9. r

35

po dogovoru

21.

Košarka fantje*

6.–9. r

150

ponedeljek, torek, sreda in petek,
17.00–18.30

Nina Pavlin,
Edita Bajramlić
Sabina Rozina
KK Ivančna
Gorica

22.

Novinarski krožek

3.-9.r.

35

po dogovoru

Tina Orač Gornik

23.

Mažoretni ples*

1.-9.r.

35

sreda,13.00-14.00

Sinja klub

24

1.-3.r.

35

sreda,14.30-15.30

AK Lev

6.–9. r.

35

po dogovoru

Martina Jurkovič

učilnica 218

26.
27.
28.

Atletika*
Logika in razvedrilna
matematika
Tehniški krožek
Planinski krožek
Taekwondo*

po
dogovoru
plesna
učilnica
avla
telovadnica

6. -9. r.
1.-9.r.
1.-9.r.

35
35
70

Nogomet*

1.-4.r.

35

Marija Zajc
Bojana Iljaž
Taekwondo klub
NK Ivančna
Gorica

učilnica 146
narava
telovadnica

29.

po dogovoru
petek,sobota, nedelja
torek, četrtek, 13.45-14.30
petek, 14.30-15.15,
ZAČETEK 22.9. 2017

30.

Fotografski krožek

6.-9.r.

35

po dogovoru

po dogovoru

14.
15.
16.
17.

25.

telovadnica
učilnica 220
plesna
učilnica
učilnica
knjižnica
učilnica 115
knjižnica,
radio
učilnica 206
učilnica 215
telovadnica

telovadnica
po
dogovoru
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31.

Priprava in uporaba
ozvočenja in razsvetljave

6.-9.r.

35

po dogovoru

32.

Strelstvo*

6.-9.r.

35

po dogovoru

33.

6.-9.r.

20

po dogovoru

1. a

35

sreda, 7.30-8.15

Karla Oven

telovadnica

1. b

35

sreda, 8.20-9.05

Karla Oven

telovadnica

2. a

35

torek,8.20-9.05

Karla Oven

telovadnica

2. b

35

torek, 7.30-8.15

Karla Oven

telovadnica

3. a

35

petek, 7.30-8.15

Karla Oven

telovadnica

3. b

35

petek, 8.20-9.05

Karla Oven

telovadnica

40.

Prometni krožek
DOD ŠPORT - Zlati
sonček, športne igre,
DOD ŠPORT - Zlati
sonček, športne igre,
DOD ŠPORT - Zlati
sonček, športne igre,
DOD ŠPORT - Zlati
sonček, športne igre,
DOD ŠPORT - Zlati
sonček, športne igre,
DOD ŠPORT - Zlati
sonček, športne igre,
odbojka

Strelsko društvo
Šentvid
Marija Zajc

6.-7.

35

ponedeljek, 13.00-13.45

Martina Zajc

41.

angleški jezikovni klub

6.-7.

35

po dogovoru

Maja Rupnik

42.

španščina

6.-9.

30

po dogovoru

Katja Peršak

telovadnica
po
dogovoru
po
dogovoru

34.
35.
36.
37.
38.
39.

po dogovoru

po
dogovoru
gasilski dom
146

*plačljiva dejavnost za učence

5.17 Šolska knjižnica
Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za
določene namene. Cilji s predlaganimi vsebinami opredeljujejo raven informacijske pismenosti, ki naj bi
jo obvladal vsak prebivalec za vstop v svet informacij, in možnosti za njeno razvijanje. Pomembni sestavni
del je tudi knjižnični sistem z vrstami knjižnic, ki omogočajo aktivno vključevanje v vseživljenjsko učenje,
družbeno dogajanje v skladu z zahtevami družbe in zanimanji posameznika. Cilji in vsebine knjižničnih
informacijskih znanj (KIZ) zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so
namenjene štiri (4) pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine
in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole. Knjižnična informacijska znanja
izvaja knjižničarka Katja Šuštar skupaj z učitelji drugih predmetnih področij ali samostojno. V podporo
razvijanju bralne kulture in informacijske pismenosti se učenci vključujejo v različne projekte (mednarodni
mesec šolskih knjižnic, noč v knjižnici, MEGA kviz) in v druge knjiž(nič)ne dejavnosti (mesečna knjižna
uganka, knjižni bazar, priporočilni seznami branja, beleženje dogodkov in datumov, povezanih s knjigo
in z branjem; knjižničarski krožek).
Ponedeljek
7.30–8.15
Izposoja
9.25–11.00
Delo s skupinami
(KIZ, izposoja)
11.05–11.50
Interno bibliot.
delo
11.55–14.35
Izposoja

Torek
7.30–9.05
Delo s skupinami
(KIZ, izposoja)
10.15–11.00
Izposoja
11.05–11.50
Interno bibliot.
delo
11.55–12.50
Izposoja

Sreda

Četrtek

7.30–9.20
Izposoja

8.20–9.25
Izposoja

11.05–11.50
Interno bibliot.
delo

9.25–11.00
Delo s skupinami
(KIZ, izposoja)
11.05–11.50
Interno bibliot.
delo
11.55–12.50
Izposoja

11.55–13.50
Izposoja

Petek
7.30–9.05
Delo s skupinami
(KIZ, izposoja)
9.25–11.00
Izposoja
11.05–11.50
Interno bibliot.
delo
11.55–13.00
Izposoja
13.00–13.45
Interno bibliot.
delo

Opomba: V času dela z najavljenimi skupinami (knjižnična informacijska znanja) izposoja ne bo
mogoča.
Dodatne informacije: Dostop v vzajemno in lokalno bazo podatkov je mogoč na e-naslovu:
http://cobiss.izum.si/; e-naslov šolske knjižnice: knjiznica-os.fv@guest.arnes.si , tel. 01 788 78 13.
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5.18 Učbeniški sklad
Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Poslovanje
učbeniškega sklada določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov. Obrazci z navodili za izposojo so
bili učencem posredovani v prvih dneh junija. Izposojevalnina se oblikuje glede na navodila Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport. Učenci bodo ob koncu šolskega leta vrnili izposojene učbenike.
Izposojene učbenike učenci vrnejo ob koncu šolskega leta. Za poškodovane in izgubljene učbenike boste
morali starši poravnati stroške skladno z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Skrbnica
učbeniškega sklada je Katja Šuštar.

5.19 Jutranje varstvo
Organizirano je za učence prvih razredov od 6.00 ure dalje. V primeru prostih mest se jim lahko
priključijo tudi učenci 2. razreda oziroma drugi učenci razredne stopnje. Varstvo poteka v pritličju
prostorov 1. triletja. Jutranje varstvo na matični šoli izpeljuje Sonja Škof, na POŠ Temenica pa Lidija
Oštir.

5.20 Varstvo učencev in varstvo vozačev
Za učence, ki čakajo po končanem pouku na avtobus ali na dejavnosti, bo zagotovljeno ustrezno
varstvo, ki se izvaja v učilnici 303 od 11.05 do 14.00 ure. Varstvo bo zagotovljeno za vozače do odhoda
prvega avtobusa in za druge učence, ki čakajo na nadaljevanje pouka V tem času se učenci ne smejo
zadrževati v šolski zgradbi; ali so v varstvu ali pa morajo zapustiti šolski prostor. Varstvo vozačev
koordinira Vida Bregar Tomažič.

5.21 Podaljšano bivanje
Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda in traja od 11.55 do 16.30 ure.
Namenjeno je varstvu po končanem pouku in se začne s kosilom za vse učence, sledijo sprostitvene
dejavnosti, samostojno učenje s pisanjem domačih nalog ter ustvarjalno preživljanje prostega časa. Še
posebej prosimo starše, da v času samostojnega učenja in priprave na pouk za naslednji dan, ne motijo
učnega procesa v času od 13.00 do 14.30 ure. Pri samostojnem učenju in pisanju nalog učitelj nudi
učencem individualno pomoč, vendar ni odgovoren, da je naloga v celoti in pravilno rešena. Starši morajo
z otrokom pregledati šolsko delo, preveriti njihovo znanje ter dokončati domačo nalogo. Če bo učenec v
času podaljšanega bivanja obiskoval interesne dejavnosti in druge izvenšolske dejavnosti, je mentor
dejavnosti dolžan poskrbeti za organiziran odhod in prihod učencev v podaljšano bivanje. V času
podaljšanega bivanja lahko dobite informacije na telefonski številki 040 125 521. Podaljšano bivanje
na matični šoli koordinira Martina Ratajec, na POŠ Temenica pa Alenka Ivanjko
Pouk v oddelkih podaljšanega bivanja bo organiziran do 16.30.

PREDMETNIK IN URNIK PODALJŠANEGA BIVANJA
11.55–12.45
kosilo

12.45–13.00
SD

13.00–14.25
SU/UPČ

14.25–16.30
UPČ/SD

Legenda:
SD – sprostitvena dejavnost
SU – samostojno učenje
UPČ – ustvarjalno preživljanje časa
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6 ORGANIZACIJA – OSTALO
6.1 Stiki s starši
Kako uspešen ali neuspešen bo učenec, s kakšnimi težavami se bo srečeval in na kakšen način jih bo
reševal, kako bo prenašal stresne situacije, je veliko oziroma največ odvisno od stikov med otrokom in
starši, med učencem in učiteljem ter seveda med starši in učitelji. Samo pozitivna komunikacija med starši
in učitelji lahko bistveno pripomore k vzgojno-izobraževalnemu napredku in dobremu počutju učenca v
šolskem in domačem okolju. Sodelovanje med šolo, starši in učitelji bo potekalo v okviru:






roditeljskih sestankov,
govorilnih ur,
strokovnih predavanj za starše,
sestankov sveta staršev,
različnih dejavnosti, ki jih bo šola organizirala tudi za starše.

6.1.1 Govorilne ure
6.1.1.1

Popoldanske govorilne ure

Popoldanske govorilne ure so vsak drugi torek v mesecu od 17.00 do 18.30. V času popoldanskih
govorilnih ur so prisotni vsi pedagoški delavci šole.

R AZPORED

6.1.1.2

GOVORILNIH U R

1. govorilne ure

9. 10. 2018

2. govorilne ure

13. 11. 2018

3. govorilne ure

11. 12. 2018

4. govorilne ure

15. 1. 2019

5. govorilne ure

12. 2. 2019

6. govorilne ure

12. 3. 2019

7. govorilne ure

9. 4. 2019

8. govorilne ure

21. 5. 2019

Dopoldanske govorilne ure

Na podlagi predhodnega dogovora z učiteljem se starši lahko udeležijo dopoldanskih govorilnih ur,
ki bodo potekale po spodnjem razporedu.

R AZREDNA

STOPNJA

Ime in priimek
Dragica Gračner
Lidija Oštir
Katja Gašperič
Jana Grabljevec
Alenka Ivanjko
Martina Ratajec
Bojana Iljaž
Mojca Kravcar
Tina Orač Gornik
Jana Šetina Tomažič
Vida Bregar Tomažič
Polona Lampret
Mojca Mikolič
Barbara Klopčič
Polona Habič Rus
Petra Kastelic

Razrednik
DUR
1., 2. razred
1. a
1. b
DUR
DUR
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b

Čas
ponedeljek, 11.05–11.50
sreda, 12.15–13.00
sreda, 8.20–9.05
ponedeljek, 10.15–11.00
ponedeljek, 10.15–11.00
četrtek, 7.30 – 8.15
četrtek, 9.25–10.10
četrtek, 10.15–11.00
torek, 10.15–11.00
sreda, 11.05–11.50
torek, 9.25–10.10
sreda, 9.25–10.10

Prostor
PŠ Temenica
PŠ Temenica
303
402
402
109
309
401
407
406
211
116

5. a

ponedeljek, 11.05–11.50

117

5. b

četrtek, 8.20–9.05

154

Stran 34

PUBLIKACIJA in šolska kronika
2018/2019

Sonja Škof
Simona Zvonar
Marcel-Talt Lah
Lea Kastelic

P REDMETNA

JV
OPZ,SLJ
TJA
TJN

sreda, 7.30 – 8.15
torek, 8.20-9.05
četrtek, 7.35–8.10
ponedeljek,10.10–10.55

217
109
217
217

STOPNJA

Ime in priimek
Martina Zajc
Polona Kastelic
Robert Bregar
Karla Oven
Melita Zupančič Struna
Barbara Kostrevc
Marija Zajc
Nejka Omahen Šikonja
Jelka Rojec
Sabina Rozina
Martina Jurkovič
Klavdija Slapar
Anica Vozel
Jana Crnkovič
Jana Zupanc
Simona Zvonar
Izidor Gabrijel
Sonja Škof
Maja Rupnik
Katja Šuštar
Lea Kastelic
Katja Peršak
Nina Pavlin
Vesna Pačnik
Edita Bajramlič
Mojca Bohinec
Irena Novak
Anton Linec

Predmet; razrednik
ŠPO, OPB;
ZGO, TJA
ŠPO, OPB
ŠPO, OPB; 7. a
OPB,ZGO CZBO
SLJ,6.a
KEM, TIT
GEO,DKE, 8.b
LU
NAR, KEM, BIO; 9. b
MAT; 9. a
MAT
MAT, FIZ
TJN, OPB
TJA,OPB
SLJ, GUM; 8. a
MAT, RAČ
BIO, GOS, JV
GEO
SLJ, KIZ
SLJ, 7. b
TJA
DSP
DSP, 6.b
DSP
DSP
DSP
DSP

Čas
Prostor
sreda, 10.15–11.00
419
četrtek, 8.20–9.05
205
sreda, 10.15–11.00
419
sreda, 9.25–10.10
109
četrtek, 11.05–11.50
109
petek, 10.15–11.00
217
petek, 8.20–9.05
146
ponedeljek, 10.15-11.00
151
sreda, 9.25–10.10
105
sreda, 7.30–8.15
217
četrtek, 9.25–10.10
218
sreda, 8.20–9.05
216
sreda, 8.20–9.05
118
petek, 9.25–10.10
116
četrtek, 11.05–11.50
217
torek, 8.20-9.05
115
četrtek, 9.25–10.10
202
sreda, 7.30–8.15
217
ponedeljek, 10.15–11.00
217
petek, 13.00-13.45
201
ponedeljek,10.10 – 10.55 109
sreda, 11.05–11.50
217
222
ponedeljek, 11.05-11.50
222
torek, 11.55–12.40
222
petek, 10.15–11.00
221
četrtek, 7.30–8.15
405
torek, 7.30–8.15
222

Za dopoldanske govorilne ure v matični šoli se je potrebno predhodno dogovoriti z učiteljem (tel. št.
01 788 78 02) ali preko e-pošte.

P ODRUŽNIČNA

ŠOLA V

C ENTRU

ZA ZDRAVLJENJE B OLEZNI OTROK

Ime in priimek
Tjaša Kozlevčar
Sonja Škof
Melita Zupančič Struna
Jana Crnkovič
Sabina Rozina
Nejka Omahen Šikonja
Izidor Gabrijel
Martina Jurkovič
Katja Peršak
Edita Bajramlić

Razrednik; Predmet
1.–5. razred
BIO, NAR
ZGO
SLJ
KEM
DKE, GEO
MAT
MAT
TJA
DSP

Š ENTVID

PRI

S TIČNI

Čas
ponedeljek, 12.45–13.30
sreda, 7.30–9.05
četrtek, 11.05-11.50
petek, 9.25–10.10
sreda, 7.30-8.15
petek, 10.15–11.00
četrtek, 9.25–10.10
četrtek, 9.25 – 10.10

Za dopoldanske govorilne ure v Podružnični šoli v CZBO se je potrebno predhodno dogovoriti z
učiteljem (tel. št. 01 788 78 02) ali preko e-pošte.
6.1.1.3

Roditeljski sestanki

V šolskem letu 2018/2019 načrtujemo tudi tri (3) skupne roditeljske sestanke, in sicer:




septembra 2018,
novembra – decembra 2018,
februarja – marca 2019.
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Sestanki bodo praviloma potekali na sledeči način:




prvi del bo skupen za vse starše,
drugi del bo namenjen oddelčnim sestankom s starši,
tretji del pa individualnemu razgovoru s starši.

6.2 Šolska svetovalna služba
Šolska svetovalna služba je organizirana v skladu z normativi in standardi z namenom svetovanja
učencem in staršem ter sodelovanja z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju
razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicnega svetovanja. Šolsko
svetovalno delo opravljajo pedagoginja, socialna pedagoginja, defektologinji in šolski psiholog. Njihovo
delo je namenjeno učencem, učiteljem in staršem.
Strokovni delavci učencem pomagajo pri reševanju učnih in osebnih težav, učiteljem pri njihovem delu
in staršem pri razreševanju težjih problemov z otroki.
Med osnovnim šolanjem učenci postopoma prehajajo iz otroštva v življenje z obveznostmi, z njimi
rastejo potrebe, se osamosvajajo, samouresničujejo. V tem procesu je šolska svetovalna služba nekakšen
spremljevalec, ki se angažira, ko je potrebno. S svojimi specifičnimi znanji se šolski svetovalni delavci
preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključujejo v kompleksno reševanje
problemov predvsem socialne, pedagoške in psihološke narave.
Svetovalna služba daje pobude, išče in ustvarja alternative, spodbuja, podpira in tudi nudi
medsebojno pomoč, in sicer na način, ki vsakemu udeležencu vzgoje in izobraževanja omogoča, da se
kar najbolj izkaže na področjih, ki jih najbolje obvlada, hkrati pa je deležen podpore skupnosti v
prizadevanjih, da bi dosegel boljši rezultat tudi na tistih področjih, kjer bi bil ta sicer skromnejši, kot ga
je mogoče doseči z razumevanjem in podporo okolja.
Šolski svetovalni delavci si prizadevajo, da omogočijo čim večjemu številu učencev optimalni razvoj.
Osnovne vrste njihovih dejavnosti so: dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti, dejavnosti
načrtovanja in evalvacije šolskega dela.

U RADNE



URE SO :

vsak dan v dopoldanskem času od 7.00 do 13.30,
v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30 ure.

6.3 Šolska zobna ambulanta in preventiva
Zobna ambulanta se nahaja v prostorih šole in je namenjena preventivnim in kurativnim ukrepom na
področju zobnega varstva za učence šole. Zobozdravstvene storitve in zobozdravstveno pomoč učenci
dobijo vsak dan v rednem delovnem času šolske ambulante. Urnik dela: torek, od 13.00 do 20.00; petek,
od 7.00 do 13.00. Ob petkih pred dežurno soboto enkrat v mesecu zdravnica dela v Zdravstvenemu
domu Ivančna Gorica od 13.00 do 20.00. Razpored delovnih sobot je označen na obvestilu na vratih
šolske ambulante. Za nujne primere, ko ni na voljo šolskega zobozdravnika, se je potrebno obrniti na
Zdravstveni dom Ivančna Gorica. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01 788 78 11.

6.4 Šolska prehrana
V šoli se zavedamo pomena uravnotežene prehrane za zdravje odraščajočega organizma, tako
glede psihičnih kot fizičnih sposobnosti. Zato smo se odločili, da na tem področju staršem in učencem
priskočimo na pomoč in jim ponudimo pester izbor prehranskih obrokov. Posebej poudarjamo pomen
zajtrka za uspešen začetek delovnega dne, na kar ima vsekakor največji vpliv družina s primernim
odnosom do hrane in prehranjevanja.
Zajtrk je namenjen zlasti učencem, ki so vključeni v jutranje varstvo, pa tudi vsem ostalim, ki ne
zajtrkujejo doma. Na voljo je vsak dan od 7.00 do 7.25.
Dopoldanska malica, ki naj bi jo imeli praviloma vsi učenci, poteka od 9.05 do 9.25.
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Kosilo je na voljo med 11.30 in 13.15. Čas odmora za kosilo od 12.40 do 12.55 je namenjen
učencem, ki nadaljujejo pouk 7. šolsko uro.
Popoldanska malica je namenjena učencem podaljšanega bivanja in tudi učencem, ki pouk
nadaljujejo z izbirnimi predmeti ali interesnimi dejavnostmi. Na voljo je med 14.00 in 14.20.
Sadni obrok je na voljo dvakrat tedensko; ob torkih za vse učence (subvencija Ministrstva za
kmetijstvo), ob petkih pa za učence, ki so nanj posebej naročeni.
Napitek v obliki vode ali hladnega sadnega nektarja je na voljo vsem učencem, ki so nanj naročeni,
in sicer v jedilnici v odmorih (razen med malico) in po 13.15.
Dietna prehrana se zagotavlja učencem z zdravstvenimi težavami na podlagi zdravniškega potrdila
in predpisane diete.
V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk bomo tudi letos organizirali zajtrk za vse učence
šole; poudarek bo na prehranskih artiklih iz lokalnega okolja.
Pri načrtovanju prehrane v šoli upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojnoizobraževalnih zavodih.

6.4.1 Prijava in odjava prehrane
Starši prijavijo učenca na prehrano za celo šolsko leto na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano,
vse morebitne spremembe (prijave, odjave) zaradi bolezni, spremembe urnika ipd. pa urejajo sproti
preko telefona v tajništvu šole ali preko šolske spletne strani.
Starši lahko prijavijo ali odjavijo posamezne obroke hrane preko telefona v tajništvu šole ali preko
spletne ankete na spletni strani šole. Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno
odjaviti, in sicer najkasneje do 8. ure zjutraj za tekoči dan.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih v okviru šole, odjavi nosilec dejavnosti.
Učencu bo posamezni obrok zagotovljen, če bodo starši ali učenec do 8. ure na dan vrnitve v šolo leto sporočili v tajništvo šole. V kolikor starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno
ceno obroka.

6.4.2 Subvencionirana prehrana
Na področju subvencioniranja šolske prehrane se poenostavlja postopek pridobivanja te pravice.
Staršem ne bo več potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije, saj bo upravičenost izhajala iz
uvrstitve v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo,
ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
Starši vložijo vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri centru za socialno delo samo v primeru,
če družina učenca ali dijaka na dan 1. 9. 2018 ne bo razpolagala z veljavno odločbo o otroškem
dodatku. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2018, ker se ji bo npr.
odločba iztekla 31. 8. 2018 ali ker otroškega dodatka sploh niso uveljavljali, svetujemo, da starši
avgusta 2018 vložijo vlogo za otroški dodatek.
V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in te pravice ne želi uveljavljati ali
do te pravice ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta
2018/2019, mora v mesecu avgustu 2018 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila
(na novem obrazcu) pri pristojnem centru za socialno delo.
Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih ugotovil na način, kot velja
za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru
vloge, vložene od vključno 1. 9. 2018 dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.
V primeru dodatnih navodil vas bomo o le-teh obveščali na naši spletni strani.
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Stroške prehrane boste starši poravnavali preko položnic, ki jih bodo razredniki razdelili učencem do
10. v mesecu. Rok za plačilo je do 18. v mesecu. V primeru, da strošek za prehrano ne bo poravnan do
izdaje naslednje položnice, se prehrana za učenca ukine do poravnave dolga.

C ENE

1
2

ŠOLSKE PREHRANE ( V

EUR)

Obrok:

zajtrk

dop. malica

CENA

0,44

0,80

kosilo
1,771
1,982

pop. malica
0,44

napitek
2,60
(mesečno)

sadje
0,70
(mesečno)

Cena za prvo triletje.
Cena za drugo in tretje triletje.

6.5 Urejanje administrativnih in denarnih zadev
Vse administrativne in denarne zadeve lahko uredite v tajništvu šole. Denarne prispevke, ki se
plačujejo za različne obveznosti (prehrana, ekskurzije, naravoslovni, kulturni in športni dnevi), boste
plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno.

6.6 Varnost v prometu
Ko učenci prihajajo v šolo in se vračajo domov, so prometno ogroženi. Staršem svetujemo, da z otroki
večkrat skupaj prehodite pot, ki se vam zdi najvarnejša. Opozorite jih na nevarne odseke.

N EKAJ NASVETOV









ZA VAR NO POT V ŠOLO

Otroci 1. razreda morajo imeti na poti v šolo in domov spremstvo.
Pri slabi vidljivosti in v mraku nosijo kresničko – odsevnike; prvošolci in drugošolci poleg tega
še rumene rutice.
Hodijo po notranji strani pločnika, če ga ni, pa ob skrajnem levem robu cestišča. V skupini
hodijo drug za drugim – v koloni.
Na cesti se nikoli ne lovijo ali prerivajo.
Cesto prečkajo na prehodu za pešce. Če ga ni, se ustavijo, pogledajo levo, desno in ponovno
levo. Šele ko se prepričajo, da je prehod varen, prečkajo cesto.
Preden stopijo na cesto, vedno preverijo, če je res varno.
Kjer ni urejenega prehoda, zelo previdno prečkajo cesto na preglednem delu.
Če učenci v šolo prihajajo s kolesom, mora biti tehnično brezhibno. Obvezna sta opravljen
kolesarski izpit in zaščitna čelada.

6.6.1 Obnašanje na avtobusu
Učenci na avtobusno postajo prihajajo pet minut pred napovedanim odhodom. V avtobus vstopajo in
izstopajo drug za drugim in se ne prerivajo. Pozdravijo voznika, med vožnjo sedijo, ne kričijo, ne smetijo
in ne uničujejo inventarja v vozilu. Pri vstopanju na avtobus dajo prednost mlajšim, šibkejšim,
poškodovanim in invalidom.

6.6.2 Vozni red šolskih avtobusov
VOŽNJE PRED POUKOM

ODHOD
iz začetnega
postajališča

PRIHOD
v šolo

1.

Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male
Pece–Velike Pece–Glogovica–matična šola

6.30

7.05

2.

Sobrače–Pusti Javor–Temenica–Dolenja vas pri Temenici–Pungert
(križišče)–Male Dole pri Temenici (križišče)–Temenica–Čagošče
(križišče)–Bukovica–Videm (križišče)– Temenica (šola)–Praproče pri
Temenici–Zaboršt (križišče)– Selo pri Radohovi vasi–Grm–Radohova
vas–matična šola

6.35

7.20

3.

Šentvid pri Stični–Radohova vas–Škoflje–Boga vas–Podboršt– Sela
pri Dobu–Dob pri Šentvidu–Šentvid pri Stični ŽP–matična šola

6.55

7.20

4.

Artiža vas–Velike Pece–Glogovica–Šentvid–Mali Kal–Veliki Kal–
matična šola

6.40

7.20
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VOŽNJE PO POUKU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

matična šola–Radohova vas (križišče)–Grm–Selo pri Radohovi vasi–
Zaboršt (križišče)–Praproče–Temenica–Videm (križišče)– Čagošče
(križišče)–Bukovica–Temenica–Dolenja vas–Pungert (križišče)–Male
Dole pri Temenici (križišče)–Radanja vas (križišče)–Sobrače–Pusti
Javor
matična šola–Radohova vas ŽP–Škoflje–Boga vas–Sela pri Dobu–
Podboršt–Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev
Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica
matična šola–Šentvid pri Stični ŽP–Dob pri Šentvidu–Sela pri Dobu–
Boga vas–Škoflje–Radohova vas–Grm–Selo–Zaboršt (križišče)–
Praproče–Temenica–Videm (križišče)–Čagošče (križišče)–Bukovica–
Temenica–Dolenja vas–Pungert (križišče) –Male Dole pri Temenici
(križišče)–Radanja vas (križišče)– Sobrače–Pusti Javor
matična šola–Radohova vas–Škoflje–Boga vas–Sela pri Dobu–
Podboršt–Dob pri Šentvidu–Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev
Kal–Male Pece–Velike Pece–Glogovica
matična
šola–Radohova
vas–Grm–Selo–Zaboršt
(križišče)–
Praproče–Temenica–Videm (križišče)–Čagošče (križišče)–Bukovica–
Temenica–Dolenja vas–Pungert (križišče)–Male Dole pri Temenici
(križišče)–Radanja vas (križišče)–Sobrače–Pusti Javor–Radohova
vas–Škoflje–Boga vas–Sela pri Dobu–Podboršt–Dob pri Šentvidu–
Rdeči Kal–Sad–Hrastov Dol–Lučarjev Kal–Male Pece–Velike Pece–
Glogovica
matična šola–Glogovica–Velike Pece–Artiža vas–Šentvid–Veliki
Kal–Mali Kal

ODHOD
izpred šole

PRIHOD
na končno
postajališče

12.05

12.40

12.05

12.50

12.55

13.50

13.55

14.45

14.50

16.10

14.20

16.00

Vozni red lahko odstopa od začrtanih časovnih opredelitev zaradi izrednih dogodkov, ki so povezani s stanjem na
cesti ali zaradi okvare vozila. Občasno bodo spremembe relacij zaradi organizacije dogodkov v šoli. O
spremembah bodo učenci obveščeni.
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7 VZGOJNO DELO ŠOLE
Vzgojno delo – vzgojni načrt šole temelji na ciljih, naštetih v 2. členu Zakona o osnovni šoli. Poleg
vzgojnega načrta, ki je temelj vzgojne dejavnosti šole, je potrebno v tem kontekstu obravnavati še Pravila
šolskega reda, Hišni red in druge pravne podlage, ki posegajo na to področje. V nadaljevanju so
predstavljene pomembne vsebine posameznega dokumenta, v celoti pa so dokumenti dostopni na spletni
strani šole in so tudi priloge LDN.

7.1 Vzgojni načrt šole
V vzgojni načrt smo zapisali, da želimo postati šola, v kateri si bomo učenci, učitelji in starši skupaj
prizadevali za doseganje temeljnih vrednot vzgoje in izobraževanja. S strokovnostjo, spoštljivostjo,
delavnostjo in zaupanjem se bomo trudili ohranjati vedoželjnost in spodbujali ustvarjalnost vsakega
posameznika. Razvijali bomo odgovoren odnos do sebe, sočloveka in okolja. V vzgojnem načrtu šole so
opredeljene naslednje vsebine: temeljne vrednote in vzgojna načela, vzajemno sodelovalni odnos s starši,
vzgojne dejavnosti, vzgojni postopki, vzgojni ukrepi, vzgojni opomini – administrativne sankcije, pohvale,
nagrade in priznanja.

7.2 Pravila šolskega reda
S Pravili šolskega reda so podrobneje opredeljene dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila
obnašanja in ravnanja, ki veljajo tako v šoli kot pri dejavnostih, ki se izvajajo zunaj šole. Določi se način
izrekanja pohval, priznanj in nagrad, vzgojnih ukrepov za posamezne kršitve pravil, organiziranosti
učencev. Določi se tudi način opravičevanja odsotnosti, način zagotavljanja varnosti in zdravstvenega
varstva učencev. Poleg Pravil šolskega reda, ki med drugim opredeljujejo vzgojne ukrepe in način
izvrševanja le-teh, pa se mora, v primeru da učenec nadaljuje z lažjimi ali težjimi kršitvami, ravnati v
skladu s 60. f členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, 102/2007).

7.3 Hišni red
Šola s hišnim redom določi območje, ki sodi v šolski prostor, opredeli poslovni čas in uradne ure,
vstopanje v šolski prostor, varovanje in nadzor šolskega prostora, nadzor in obnašanje v šolskih prostorih,
uporabo garderob, dežurstvo strokovnih delavcev, dežurstvo učencev, zagotavljanje varnosti,
vzdrževanje čistoče, uporabo šolskih prostorov zunanjih uporabnikov in način informiranja učencev in
staršev.
Poleg vseh splošno naštetih pravil hišnega reda še posebej izpostavljamo naslednje:
1. Ne zamujajte pouka. Pred poukom in po njem se po nepotrebnem ne zadržujte v šolskih
prostorih.
2. Krajše odsotnosti od pouka pisno opravičijo starši, za daljše odsotnosti od pouka pa je
praviloma potrebno zdravniško opravičilo. Za načrtovano daljšo odsotnost je potreben
dogovor z razrednikom.
3. V času pouka brez dovoljenja učiteljev ni dovoljeno zapuščati šolskih prostorov in površin.
4. V šolskih prostorih morate nositi sobne copate, oprijete na celotnem stopalu noge, športni
copati so dovoljeni le pri pouku športa.
5. Za red v šolskem prostoru skrbijo dežurni učenci in učitelji.
6. Posebno pozornost namenite skrbi za čistočo in urejenost šolskega prostora in površin.
7. Za namerno povzročeno škodo materialno odgovarjate sami oziroma starši.
8. V šolo ne sodijo:
 neprimerno govorjenje in uporaba neprimernih izrazov za učence, učitelje in druge
zaposlene,
 nasilje ali kakršnekoli druge oblike žaljenja sošolcev in zaposlenih v šoli,
 izzivanje in neposredno sodelovanje v pretepih,
 prodaja in preprodaja stvari učencem ter prilaščanje in skrivanje tuje lastnine,
 uporaba pirotehničnih sredstev,
 uživanje alkohola in drugih opojnih sredstev ali napeljevanje učencev k takim dejanjem,
 namerno uničevanje, prisvajanje in malomarno ravnanje s šolsko ter tujo lastnino.
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9. Po končanem pouku morajo učenci zapustiti šolski prostor ali pa odidejo v učilnico, ki je
namenjena za varstvo učencev in čas izkoristijo za učenje, delanje domačih nalog, obisk
knjižnice ipd. Lahko pa si izposodijo športne rekvizite in prosti čas preživijo na zunanjih
športnih površinah, vendar so za svojo varnost v celoti odgovorni sami.
10. Učenci vozači se morajo ob prihodu avtobusa postaviti v vrsto in posamično vstopati v
avtobus. Prednost pri vstopanju v avtobus imajo mlajši učenci, pri izstopanju pa starejši
učenci.
11. Uporaba dvigala je dovoljena izključno gibalno oviranim učencem in delavcem šole.

7.3.1 Vstopanje v šolske prostore
Šola ima za vstopanje predšolskih otrok, učencev, staršev, zaposlenih in obiskovalcev v šolske prostore
štiri vhode.
Glavni vhod na vzhodni strani je namenjen praviloma učencem 2. in 3. triletja, njihovim staršem,
zaposlenim in obiskovalcem. V času izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa je odprt od 7.00 do
15.00 ure.
Stranski vhod na vzhodni strani je namenjen praviloma učencem 1. triletja, njihovim staršem in
zaposlenim. V času izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa od 8.00 do 11.00 je vhod zaprt oziroma
zaklenjen.
Vhod na vzhodni strani v športno dvorano je namenjen učencem v času izvajana pouka športne
vzgoje na zunanjih površinah ter najemnikom prostorov v telovadnici. Vstop obiskovalcev v telovadnico
je dovoljen le pod nadzorom šolskega delavca.
Vhod na severni strani mimo otroških igral je izključno namenjen potrebam vrtca, ki ima prostore v
šoli.
Vstopanje in izstopanje skozi varnostne vhode je strogo prepovedano, razen ob izjemnih dogodkih.

7.3.2 Varovanje in nadzor vstopanja v šolo
Varovanje garderobe in obutve ter nadzor vstopa v garderobo izvajajo delavci šole.
V šolskih prostorih se lahko zadržujejo le učenci šole in zaposleni, starši pa v času govorilnih ur,
roditeljskih sestankov ter nujnih obiskov v šoli. Neznanim osebam je dovoljen vstop samo v primeru
službenih obveznosti. Vsi starši in drugi obiskovalci dobijo ustrezne informacije pri učencu informatorju, ki
je v preddverju glavnega vhoda.
Nadzor nad izvajanjem vstopa v šolo skozi glavni in stranski vhod do začetka pouka izvajajo dežurni
delavci šole. V času po končanem pouku, praviloma od 15.00 ure dalje, je glavni vhod šole zaklenjen,
dostop je mogoč na vhodu 1. triletja.
Dežurni strokovni delavec mora učencu informatorju od 7.00 do 7.20 ure izročiti dežurni list. V dežurni
list učence informator vpisuje prihode in odhode obiskovalcev, zamujanje učencev k pouku, odhodi
učencev iz šole v času odmorov in pouka ter vse nepravilnosti, ki niso skladne s hišnim redom šole. Po
končanem dežurstvu ob 13.00 uri dežurni list podpišeta učenec informator in dežurni strokovni delavec,
list nato učenec informator odda v tajništvo šole.

7.3.3 Nadzor in obnašanje v šolskih prostorih
Vsak učitelj skrbi za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice ali druge dejavnosti. Za nadzor
na hodnikih, učilnicah, večnamenskem prostoru, jedilnici in v drugih prostorih šole poleg dežurnih učiteljev
poskrbijo tudi drugi delavci šole.
Učenci po končanem pouku odidejo k interesnim dejavnostim, v prostore za varstvo vozačev oziroma
skrajšano podaljšano bivanje ali pa zapustijo šolske prostore in odidejo domov. Pri dnevih dejavnosti
(športni, naravoslovni, kulturni dnevi, ekskurzije, tabori in šola v naravi) veljajo ista pravila vedenja kot v
času rednega pouka.
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Učenci v šolo prihajajo točno, vendar največ 10 minut pred pričetkom pouka. Učenci, ki prihajajo v
šolo pred 7.05 uro, morajo k jutranjemu varstvu oziroma v prostor za varstvo.
Od 7.00 do 7.15 ure učenci počakajo na pouk pred glavnim vhodom, razen prvošolcev, ki lahko
prihajajo v jutranje varstvo tudi po sedmi uri zjutraj. V primeru neprimernega vremena lahko pod
nadzorom dežurnega učitelja vstopajo v preddverje glavnega vhoda šole.
Zapuščanje šole v času pouka in med odmori je učencem brez dovoljenja strokovnih delavcev šole
strogo prepovedano. Učenec izjemoma zapusti šolo v času pouka, če za odsotnost pisno ali ustno sporočijo
starši.
Pouk se mora začeti skladno z urnikom in šolskim zvoncem, v primeru zamujanja mora učitelj učenca
vpisati v dnevnik. Če je učitelj odsoten več kot 10 minut, dežurni učenec o tem obvesti vodstvo šole.
Po zvonjenju in v času odmora učenci pospravijo razred, pobrišejo tablo in zapustijo urejeno učilnico.
V času glavnega odmora – malice morajo učenci pomalicati v razredu in še posebno pozornost
nameniti temu, da zapustijo učilnico urejeno.
Učenci se v šoli gibljejo umirjeno, prepovedano je tekanje, prerivanje, kričanje, medsebojno fizično in
verbalno obračunavanje. Dolžni so skrbeti za svoje osebne predmete ter za predmete in opremo šole. O
vsaki nastali škodi, kraji, nasilju in drugih nepravilnostih so dolžni obvestiti dežurnega učitelja ali pa
vodstvo šole.
Uporaba mobilnih telefonov je v šoli prepovedana, razen z izrecnim dovoljenjem učitelja. Če učenec
kljub prepovedi uporablja mobilni telefon, se mu ga začasno odvzame in o tem obvesti starše, ki ga
prevzamejo pri učitelju ali v tajništvu šole.
V šoli in šolskem prostoru je brez dovoljenja učiteljev in vodstva šole prepovedana uporaba avdio in
video ter drugih naprav, ki lahko posegajo v zasebnost učencev in zaposlenih.
Učenci vozači odidejo na avtobusno postajo 5 minut pred odhodom avtobusa, ob prihodu avtobusa
se postavijo v vrsto in posamično vstopajo v avtobus. Prednost pri vstopanju v avtobus imajo mlajši učenci,
pri izstopanju pa starejši učenci.

7.3.4 Uporaba garderob
Učenci hranijo svojo obutev v omarah na hodniku ob vstopu v šolski prostor. Po vstopu v šolski prostor
so se dolžni v garderobi preobuti v šolske copate. Vstop s športnimi copati v razred ni dovoljen. Učenci
morajo imeti copate, ki se oprijemajo po celi površini stopala. Izogibajte se »natikačem iz blaga«, ki so
higiensko vprašljivi in tudi nevarni zaradi zdrsa.
Učenci hranijo svojo obleko in ostale predmete, ki ne sodijo k pouku, v omarah pred učilnicami. Nadzor
nad garderobami imajo v času dežurstva dežurni učitelji, razredniki in učenec informator. V času pouka
skrbi za urejenost garderob učenec informator.
Med poukom in odmori učenci praviloma ne hodijo v garderobe razen v primeru, ko gredo po obutev
za športno vzgojo ali v primeru, ko morajo šolo zapustiti iz upravičenih razlogov (bolezen, opravičilo
staršev …).
Učenci morajo po končanem pouku izprazniti garderobne omarice. Pozabljene predmete in oblačila
bomo shranili in jih bo učenec lahko poiskal le na njegovo izrecno zahtevo. Če se lastnik pozabljenih
predmetov in obleke v 30-ih dneh ne pojavi, bomo predmete in obleko odstranili.

7.3.5 Dežurstvo strokovnih delavcev
Dežurstvo strokovnih delavcev je urejeno po razporedu, ki ga objavi vodstvo šole in je obešeno na
javnem mestu v šoli. Dežurstvo vključuje dežuranje ob prihodu avtobusov, pomoč pri organizaciji
jutranjega varstva, dežurstvo v garderobah, dežurstvo med odmori, dežurstvo v avli pri vhodu in
dežurstvo v jedilnici.
Dežurajo vsi strokovni delavci šole. Jutranje dežurstvo traja od 7.00 do 13.05 ure za razredno stopnjo
in od 7.00 do 14.45 za predmetno stopnjo. Dežurni strokovni delavec na razredni stopnji dežura v
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prostorih razredne stopnje. Na predmetni stopnji dežurata dva strokovna delavca. V jutranjem času eden
dežura v šolskih prostorih, drugi dežurni pa je prisoten na avtobusni postaji in nadzoruje prihod učencev
v šolo. Poleg dežurnega učitelja, ki dežurajo po razporedu, skrbijo za red in disciplino na hodnikih in
ostalih prostorih tudi vsi ostali strokovni delavci. V času kosila poleg dežurnega strokovnega delavca
dežurajo tudi drugi strokovni delavci, v kuhinji pa dežura vodja šolske prehrane.
Dežurni strokovni delavci morajo poskrbeti za red in varnost tudi ob odhodu šolskega avtobusa. Za
red in varnost ob odhodu prvega in drugega avtobusa (ob 12.10 in 13.03 uri) mora poskrbeti dežurni
strokovni delavec razredne stopnje. Za avtobusa, ki imata odhod ob 13.55 in 14.43 uri, za red in varnost
poskrbi dežurni strokovni delavec predmetne stopnje.
Učenci so dolžni opozoriti dežurne strokovne delavce na dogajanje, ki ni v skladu s hišnim redom in
pravili šole ter njih in vodstvo šole obvestiti, če menijo, da se na šoli dogaja kaj neobičajnega.

7.3.6 Zagotavljanje varnosti
Šola zagotavlja varnost učencev v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni proces.
Učenci so na poti v šolo in iz nje dolžni spoštovati cestnoprometne predpise in prometno varnostni
načrt šole, ki je izobešen v avli šole.
Učenci, ki v šolo prihajajo s kolesom, morajo imeti kolesarski izpit, opremljeno kolo ter varnostno
čelado. Za varovanje koles in drugih predmetov šola ne prevzema odgovornosti.
Učence 1. razreda morajo v šolo in iz nje obvezno spremljati starši oziroma oseba, ki so jo za to
pooblastili starši.
Učitelj lahko učencu odvzame predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk
ali ogroža varnost in zdravje. Učitelj o zaseženih predmetih in snoveh takoj obvesti starše. Zasežene
predmete starši lahko dvignejo pri učitelju, ki je predmet zasegel, pri razredniku ali v tajništvu šole.

7.3.7 Način informiranja učencev in staršev
Dostop učencev in staršev do informacij javnega značaja je mogoč preko šolske oglasne deske, šolske
spletne strani in šolske publikacije. Poleg tega učencem in staršem informacije posredujejo tudi razredniki,
svetovalna služba in vodstvo šole.

7.3.8 Območje, ki sodi v šolski prostor
Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in ki se uporablja za učno-vzgojni proces. V
šolski prostor spadajo vsi prostori šole in zunanje šolske površine (na južni strani športna igrišča, na
zahodni parkirišča in vzhodni strani avtobusna postaja in dovozna pot za glavni vhod v šolo ter zelene
površine). V šolski prostor spadajo tudi prostori, kjer se izvajajo ostale vzgojno-izobraževalne dejavnosti
šole (dnevi dejavnosti, šole v naravi, tabori, ekskurzije, prireditve …).

7.3.9 Vzdrževanje čistoče
Za urejeno šolo in okolico skrbijo vsi učenci in zaposleni ter zunanji uporabniki. Učenci morajo biti v
šolskih prostorih oziroma pri dejavnosti vzgojno-izobraževalnega dela primerno in dostojno oblečeni ter
obuti. V šolskih prostorih morajo imeti šolske copate, čiste športne copate lahko uporabljajo le pri športni
vzgoji.
V razredu razrednik imenuje dva dežurna učenca, ki skrbita za red in čistočo v razredu.
Učenci in zaposleni ločujemo odpadke in jih odlagamo v koše glede na vrsto odpadka.
Vodstvo šole tedensko imenuje dežurni razred, ki skupaj z razrednikom skrbi za urejenost šolskega
prostora.

7.3.10 Uporaba šolskih prostorov
Zunanji uporabniki šolskih prostorov morajo pred uporabo skleniti s šolo pogodbeno razmerje.
Praviloma se dejavnosti zunanjih uporabnikov odvijajo od ponedeljka do petka od 17.30 do 22.00 ure.
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Koordinator šolskih prostorov, ki ga imenuje vodstvo šole, uporabnikom dovoli vstop v šolske prostore
največ 10 minut pred začetkom dejavnosti.
Med dejavnostjo je šola zaklenjena. Prisotnost gledalcev oziroma naključnih obiskovalcev ni dovoljena.
Vodja skupine je odgovoren, da se udeleženci gibljejo samo po prostoru in uporabljajo opremo šole,
ki je zapisana v pogodbi.
Uporabniki morajo upoštevati navodila o hišnem redu, ki so razobešena v prostorih šole.
Vodja je odgovoren za vse poškodbe in nepravilnosti, ki nastanejo v času dejavnosti.

7.3.11 Poslovni čas in uradne ure
Poslovni čas v šoli traja od ponedeljka do petka in se začne ob 7.00 uri, konča pa ob 15.00 uri.
Uradne ure vodstva šole, tajništva in svetovalne službe so vsak dan od 7.00 do 13.30 ure. Uradne ure
vodstva šole in svetovalne službe so tudi v času roditeljskih sestankov in govorilnih ur.
Uradne ure v šolski knjižnici in vse druge zahteve so zapisane v knjižničnem redu, ki je izobešen na
oglasni deski v šolski knjižnici.
Pedagoški delavci so staršem na voljo v popoldanskem času v okviru roditeljskih sestankov in govorilnih
ur. Za dopoldanske govorilne ure se morajo starši predhodno najaviti učitelju, s katerim bi radi opravili
razgovor.
V času počitnic oziroma dopustov so uradne ure praviloma vsak dan od 8.00 do 10.00 ure. Od 31.
7. do 20. 8. 2018 je šola zaradi kolektivnega dopusta zaprta.

7.4 Šolski zvonec
jutranje
varstvo
1. ura
2. ura
malica
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
kosilo
7. ura
8. ura
9. ura
podaljšano
bivanje

6.00–7.20
7.30–8.15
8.20–9.05
9.05–9.25
9.25–10.10
10.15–11.00
11.05–11.50
11.55–12.40
12.40–13.00
13.00–13.45
13.50–14.35
14.40–15.25
11.55–16.30
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8 ŠOLSKI KOLEDAR
8.1 Letni koledar razporeditve pouka
DNEVI V
MESECU

MESECI

SOBOTE

NEDELJE

PRAZNIKI

DELOVNI
DNEVI

POUKA
PROSTI
DNEVI

DNEVI
POUKA

I. ocenjevalno obdobje
IX.

SEPTEMBER

30

4

5

0

21

0

21

X.

OKTOBER

31

4

4

1

22

2

20

XI.

NOVEMBER

30

4

4

1

21

1

20

XII.
DECEMBER
I.
JANUAR
SKUPAJ

31
31
153

5
4
21

5
2
4
2
22
6
II. ocenjevalno obdobje

19
21
104

4
0
7

15
21
97

II.
III.

FEBRUAR
MAREC

28
31

3
5

4
5

1
0

20
21

4
1

16
20

IV.

APRIL

30

4

4

1

21

2

19

V.

MAJ

31

3

4

2

22

1

21

VI.
JUNIJ
SKUPAJ
VII.
JULIJ
VIII. AVGUST

30
150
31
31

5
20
4
5

5
22
4
4

1
5
0
1

19
103
23
21

3
11
23
21

16
92
0
0

SKUPAJ

365

50

52

12

251

62

189

V šolskem leti 2018/2019 je 189 dni pouka.

V

ŠOLSKEM LETU





2018/2019

BODO DELOVNE TUDI T RI SOBOTE IN SICER :

22. 9. 2018,
17. 11. 2018 in
11. 5. 2019.

8.2 Razporeditev pouka, proslav, počitnic ipd.
Pouk se prične v ponedeljek, 3. septembra 2018, in konča v ponedeljek 24. junija 2019.
Za učence devetih razredov je zaključek pouka v petek, 14. junija 2019.
Zaključek šolskega leta je v petek, 30. 8. 2019.

P OUK



JE RAZDELJEN NA

2

OCENJEVALNI OBDOBJI :

ocenjevalno obdobje: 3. september 2018–31. januar 2019
ocenjevalno obdobje: 1. februar 2019–24. junij 2019

P OČITNICE :





jesenske počitnice: 26. oktober–2. november 2018
novoletne počitnice: 25. december 2018–2. januar 2019
zimske počitnice: 25. februarja -1. marca 2019
prvomajske počitnice: 27. april–2. maj 2019

I NFORMATIVNA


DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE :

15. in 16. februar 2019

8.3 13.2 Organizacija proslav ob praznikih
Državne praznike in pomembnejše obletnice bomo obeležili s proslavami, pri pouku, na panojih,
šolskem radiu.
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P RAZNIKI –












PROSTI DNEVI :

31. oktober 2018 – dan reformacije
november 2019 – dan spomina na mrtve
december 2018 – božič
december 2018 – dan samostojnosti in enotnosti
in 2. januar 2019 – novo leto
8. februar 2019 – slovenski kulturni praznik
22. april 2019 – velikonočni ponedeljek
april 2019 – dan upora proti okupatorju
in 2. maj 2019 – praznik dela
25. junij 2019 – dan državnosti
15. avgust 2019 – Marijino vnebovzetje

8.4 Razdelitev spričeval
petek, 14. 6. 2019
ponedeljek, 24. 6. 2019

za učence 9. razreda
za učence 1.–8. razreda

8.5 Popravni izpiti
1. rok
2. rok
1. rok
ostali razredi
2. rok
9. razred

17. 6.–1. 7. 2019
19.–30. 8. 2019
26. 6.–9. 7. 2019
19.–30. 8. 2019
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9 MISLI IN NASVETI ZA UČENCE IN STARŠE
NEKAJ OSNOVNIH NAVODIL LEPEGA OBNAŠANJA












DA

Pazite na svoj ugled in ugled šole.
Pomagajte ljudem in sošolcem v težavah.
Ne storite nič takega, kar tudi vi ne želite, da drugi storijo vam.
Nesporazume in težave rešujte strpno in s pogovorom.
Na poti v šolo in iz nje se obnašajte dostojno.
Upoštevajte prometne predpise, saj s tem skrbite za svojo varnost in varnost drugih.
Zelenice, nasadi, klopi, mize, skulpture … lepšajo okolico šole.
Naša skupna skrb je lepo urejena in čista okolica.
Spoštujte učitelje, druge delavce šole, sošolce in druge učence.
Posebno pozornost namenite obiskovalcem šole.
Učenci in učitelji znamo pozdraviti, se zahvaliti in tudi opravičiti, če je potrebno.

BOM USPEŠEN UČENEC , MORAM :












redno obiskovati pouk,
vedno nositi v šolo šolske potrebščine,
sodelovati pri pouku in poslušati učiteljevo razlago,
skrbeti za urejenost zvezkov in zapiskov,
pri učenju uporabljati učbenik, delovne liste,
v knjižnici pridobiti dodatno knjižno gradivo,
delati raziskovalne naloge,
izpisovati učno gradivo v miselnih vzorcih,
zaprositi za dodatno razlago, če česa ne razumem,
uporabljati slovar, računalnik …

P ROBLEM







s sošolcem,
z razrednikom,
s šolsko svetovalno službo,
z ravnateljem,
s starši,
ali pa pokličem na zaupni telefon TOM 080 12 34.

S TARŠEM















LAHKO REŠIM S POGOVOROM :

SVETUJEMO :

pogovarjajte se s svojim otrokom,
pojdite skupaj na sprehod,
odkrivajte naravo,
razpravljajte o problemih,
pogovarjajte se o učni snovi,
ne zahtevajte samo dobrih ocen,
postavite otrokom razumne cilje in meje ter se jih držite,
poslušajte svoje otroke,
prihajajte na govorilne ure in roditeljske sestanke,
šolske težave rešujte strpno s pogovorom,
udeležujte se prireditev, ki jih organizira šola,
zanimajte se za delo in početje svojega otroka,
sodelujte kot zunanji mentorji,
poiščite pomoč šolske svetovalne službe.
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KULTURA, USTVARJALNOST, ŠPORT IN DOSEŽKI
UČENCEV OSNOVNE ŠOLE FERDA VESELA ŠENTVID PRI
STIČNI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
1. september 2017 - PRVI ŠOLSKI DAN
Prvi šolski dan so bili na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični vpisani 403 učenci, od tega 389 na
matični šoli in 14 v Podružnični šoli Temenica. Vseh prvošolcev skupaj je bilo 51.
Prvošolci so se na prvi šolski dan skupaj s starši zbrali v avli šole, kjer so si po uvodnem nagovoru Nine
Pavlin ogledali krajšo dramsko predstavo Pod medvedovim dežnikom. Po predstavi je učence in starše
nagovoril ravnatelj. Sledil je nagovor policista, ki je opozoril na varnost in previdnost otrok na poti v
šolo. Šolska pedagoginja Irena Novak je predstavila razredničarki, vzgojiteljico in drugo učiteljico v
razredu ter učiteljice podaljšanega bivanja.

Vsi prvošolci so skok v prvi razred uspešno opravili in zato tudi prejeli simbolično priznanje.

21. september 2017 - NOVA UČILNICA NA PROSTEM
V četrtek, 21. septembra, ob 17. uri sta župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in ravnatelj
Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični Janez Peterlin uradno predala v uporabo novo šolsko
pridobitev, t. i. učilnico na prostem.
Šola je med poletnimi počitnicami ob finančni pomoči občine prenovila vhode v šolo, sanirala streho,
dogradila otroško igrišče in uredila zunanjo ploščad, ki je predvidena kot učilnica na prostem in bo hkrati
osrednji prostor za druženje vseh generacij. Vsi uporabniki smo dolžni poskrbeti, da bosta šolski prostor
in oprema ostala ohranjena in urejena.
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V kulturnem programu, ki ga je povezovala učiteljica Anica Volkar, sta prisotne starše in delavce šole
najprej nagovorila ravnatelj in župan, s plesno-gibalnimi točkami pa so se predstavili učenci 2. in 5.
razreda.
Po končani prireditvi je v šolski avli sledil prvi roditeljski sestanek v novem šolskem letu, predstavitev
sodelovanja ZD Ivančna Gorica s šolo in oddelčni roditeljski sestanki.

22. september 2017 - ŠMARNA GORA
V petek, 22. septembra 2017, so imeli učenci 4. in 5. razreda prvi športni dan v novem šolskem letu.
Malo pred 8. uro zjutraj so se odpeljali proti Tacnu. Jutranja megla ni delovala prav spodbudno, je pa
zato vremenska napoved obljubljala sončno pohodniško dopoldne.
Na poti do vrha so naredili nekaj krajših postankov, se okrepčali, občudovali naravo in uživali v lepih
razgledih. Po dobri uri hoje so se tik pred vrhom ustavili še pri zvonu želja in pozvonili za svojo srečo.
Na vrhu, ki so ga brez težav dosegli vsi, se je odprl čudovit razgled na s soncem obsijane okoliške
vrhove in Ljubljansko kotlino.
Na izhodišče so zadovoljni prispeli okoli 11.30 ter se po slabi uri vožnje vrnili v Šentvid. Prijetno
utrujeni, a zadovoljni, so se odpravili proti domu.

27. september 2017 - SOLINE
V okviru naravoslovne šole v naravi so si ogledali Sečoveljske soline. Do tja so se odpeljali z ladjico
Solinarko. V solinah so si ogledali maketo solin, se sprehodili po solinah, spoznali postopek pridobivanja
soli in si ogledali tudi pripomočke oz. orodje, ki ga potrebujejo za pridobivanje soli.
Tehniški dan je potekal po planu. Predlagam, da se drugo leto ponovi, saj bodo le na ta način učenci
spoznali pomen slovenske soli.

28. september 2017 - JESENSKI POHOD 1. TRILETJA
V četrtek, 28. 9. 2017, je imelo 138 učencev prvega triletja 1. športni dan. Učencem razredne stopnje
so se pridružili tudi učenci podružnične šole. Skupaj so se podali na okoliški hrib Gradišče. Zaradi
močnega deževja predhodnih dni ter posledično mokrih tal, so se odločili, da pot opravijo v celoti po
cesti. Tako so na Gradišče šli in se vračali po daljši poti, mimo Petrušnje vasi. Pot je bila razgibana,
naredili so tudi več krajših postankov. Na cilju so se okrepčali in se pozabavali z različnimi športnimi
igrami.
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29. september – 1. oktober 2017 - NARAVOSLOVNO-LIKOVNI TABOR - FIESA
2017
Zadnji vikend v septembru je bil za osemindvajset učencev drugega triletja OŠ Ferda Vesela Šentvid
pri Stični zelo ustvarjalen in poučen. Od petka, 29. 9., do nedelje, 1. 10. 2017, je namreč v CŠOD
Breženka v Fiesi potekal likovno-naravoslovni tabor. Mentorice dejavnosti so bile Sabina Rozina, Mojca
Mikolič in Polona Lampret.
Na začetku so učenci obiskali muzej školjk v Piranu in si ogledali zbirko Čarobni svet školjk. Nad
videnim so bili navdušeni in marsikdo si je kupil školjko tudi za spominček.
Naslednji dan so kot pravi naravoslovci z velikim zanimanjem raziskovali živali in rastline, ki so jih
našli na obali in v morju. Tako so spoznavali naravo kot najboljšo učilnico.
Tudi likovno so bili zelo ustvarjalni. V kratkem času so uspeli izdelati veliko čudovitih izdelkov, ki so jih
razstavili v šolskih prostorih.
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Prav posebno doživetje za vse je bila vožnja z ladjico Solinarko. Skupaj z društvom Morigenos so
iskali delfine na morju in s kopnega. Žal jih niso videli, ker jih je vetrovno vreme odgnalo. So pa podrobno
spoznali delfine na predavanju, ki ga je izvedla biologinja Petra iz že omenjenega društva.
V nedeljo so izvedli še krajši pohod do Sečoveljskih solin, si podrobno ogledali delo solinarjev nekoč
ter se tudi posladkali s sladoledom.
Tabor so zaključili s podelitvijo priznanj in nagrad za udeležbo ter si zaželeli, da se naslednje leto
ponovno odpravijo na zanimivo in raziskovalno ter ustvarjalno dogodivščino.

2. – 8. oktober 2017 - »SONČKOV« TEDEN
Letošnji teden otroka je potekal od 2. do 8. oktobra pod geslom »Povabimo sonce v šolo«. Na osnovni
šoli Ferda Vesela in podružnični šoli Temenica smo se skrbno lotili načrtovanja pestrih dejavnosti. Učenci
so tako preko celega tedna spoznavali nekaj novega, raziskovali, rajali, se igrali, prebirali pravljice,
prepevali »sončne« pesmi, likovno in besedno ustvarjali …
V ponedeljek sta nas obiskala policista iz policijske pisarne Ivančna Gorica g. Mišigoj in g. Mahnič.
Mlajše učence sta podučila, starejšim pa obnovila znanje o varnosti v prometu. Učenci razredne stopnje
so bili navdušeni nad predstavo njihovih učiteljic Pod medvedovim dežnikom, svoje znanje pa je podelil
tudi čebelar g. Prainfalk. Učencem predmetne stopnje je svoje uspehe in dosežke predstavil domačin,
ultramaratonec g. Vencelj.
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Zaposleni na šoli, g. Vodovnik je mlajše učence razveselil s predstavitvijo voščenih reg, starejše pa z
rdečerepim udavom.

V petek je bilo na naši šoli še posebno svetlo in toplo, saj smo vsi strokovni delavci in učenci imeli na
sebi nekaj rumenega. Ta dan smo na predmetni stopnji izvedli projekt »Za en dan postani del Ferdove
ekipe«. Učenci so se predhodno lahko prijavili na prosta delovna mesta učiteljev, svetovalnih delavcev,
tajnice, računovodkinje, hišnika, čistilke in pomočnice ravnatelja. Poštni nabiralnik se je s prošnjami hitro
polnil in izbrani so tako v petek sodelovali s svojim mentorjem ter opravljali dogovorjena dela. S tem so
učenci nadgradili delo na šoli, pridobili pa novo učno izkušnjo, ki jim bo zagotovo ostala v spominu.

10. oktober 2017 - SADOVNJAK
V torek, 10.10.2017, so učenci 1. razreda in učenci PŠ Temenica, imeli naravoslovni dan. Obiskali so
kmetijo Erjavec v Gorenji vasi pri Muljavi. Lastnika sta nas prijazno sprejela in jim predstavila sadovnjak
in njihovo proizvodnjo. Po ogledu sadovnjaka so si ogledali hladilnico, kjer shranjujejo jabolka. Nato so
se učenci okrepčali z malico. Po malici so odšli do stiskalnice, kjer so iztisnili sok in bili nad njegovim
sladkim ter polnim okusom presenečeni. Ogledali si si postopek čiščenja, rezanja in sušenja sadja ter ga
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imeli možnost tudi poizkusiti. Pred odhodom so se učenci še skupinsko fotografirali in zapeli še nekaj
jesenskih pesmic. S pridobljenim izkustvenim znanjem so se vrnili v šolo, kjer so lahko pripovedovali o
svojih vtisih in reševali učne naloge. Dan je minil kljub hladnejšemu vremenu v prijetnem vzdušju, z obilo
dobre volje.

10. oktober 2017 - RUDINIK IDRIJA
Učenci devetih razredov so v torek, 10. 10. 2017, v okviru naravoslovnega dne »Po poti živega
srebra« spoznavali naravno in kulturno dediščino Idrije. Na ekskurzijo so se zelo dobro pripravili in svoje
kratke predstavitve posameznih geografskih značilnosti Idrije uspešno predstavili na avtobusu in terenu.
Obiskali so Antonijev rov, drugi največji rudnik živega srebra na svetu, ter na sprehodu po Idriji spoznali
najprepoznavnejše mestne objekte (med drugim Mestni čebelnjak, posebnost arhitekturne dediščine).
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V Gostišču Kos so ob ročni demonstraciji priprave idrijskih žlikrofov spoznali recept in postopek njihove
izdelave ter jih tudi degustirali s pečenkino omako.
V gradu Gewerkenegg so si ogledali vsebino zbirk Mestnega muzeja Idrija (geološko, rudarsko,
čipkarsko, zgodovinsko idr.) ter v manjših skupinah aktivno opravili terensko delo ob Divjem jezeru in
Idrijci (opazovanja, orientacijo in merjenja v naravi). Delo je potekalo zelo intenzivno, učenci so dobro
sodelovali in spoznali veliko novega. Ekskurzije so se udeležili vsi učenci devetih razredov.

16. oktober 2017 - VZGOJA ZA ZDRAVJE
V času od 16. oktobra do 23. oktobra 2017 so imeli učenci razredne stopnje matične šole in PŠ
Temenica naravoslovni dan z naslovom Vzgoja za zdravje in zobozdravstvena vzgoja. Izvajale so ga
medicinske sestre ZD Ivančna Gorica: Tadeja Gruden, Darja Dolničar in Bernarda Horvat.
Učenci so dan povečini začeli s predavanjem o vzgoji za zdravje. Tako so spoznavali različne teme,
odvisno od starosti otrok:
1.
2.
3.
4.
5.

razred: zdrave navade,
razred: osebna higiena,
razred: zdrav način življenja – zdrava prehrana,
razred: preprečevanje poškodb in zastrupitev,
razred: droge in zasvojenost.

Učenci so vseskozi aktivno sodelovali, veliko so tudi že vedeli. Poslušali so predavanje o zdravi
prehrani in sproti dopolnjevali prehransko piramido. Na podlagi vedenja, da lahko na dan zaužijejo 24
g sladkorja (6 žličk), so tehtali sladkor v kruhu, jogurtih, coca coli ... in bili presenečeni nad količino
sladkorja v njihovi prehrani.
Pogovarjali so se o različnih boleznih, poškodbah in bolečini. Razmišljali so o vrstah, nastanku,
preventivi in kurativi vseh treh stanj telesa. Pogovarjali so se tudi o cepljenju in poudarili skrb za zdravo
telo (dovolj spanja, športna aktivnost, ustrezna prehrana, ustrezna telesna higiena).
V nadaljevanju je sledila še zobozdravstvena vzgoja. Učenci so poslušali, kako pomembno je čiščenje
zob. Ponovili so tudi pravilno držo ščetke in natančno čiščenje zob. Čistočo zob so preverili s pomočjo
vijolične tabletke. Letos so bili rezultati bolj vzpodbudni. Mesečno pa bo potekala tudi nenapovedana
kontrola čistoče zob, saj so učenci vključeni v tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani.
Na koncu so učenci ustvarjali povzetke in zapisali usvojeno znanje v zvezke. Dan je hitro minil, saj so
bili učenci za delo motivirani in zelo vedoželjni.
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18. oktober 2017 - JURJEVA DOMAČIJA
Z učenci 2. razreda smo se ob 7.30 najprej zbrali v matičnih učilnicah. Ob video prispevku so se
seznanili s temo naravoslovnega dne in ponovili že osvojeno znanje iz prvega razreda. Učencem smo na
kratko predstavili potek dejavnosti, ki bodo sledile na Občinah pri Trebnjem. Pogovorili smo se o pravilih
kulturnega obnašanja v avtobusu ter na obisku muzeja. Ponovili smo tudi pravila varnega vedenja v
prometu.

Ob prihodu v muzej na prostem smo se razdelili v 2 skupini. V prvi smo si ogledali vodnjak, hišo in
kaščo s pripadajočimi predmeti ter njihovo uporabo. V drugi skupini pa pod (skedenj) in pripadajoče
predmete. Spoznavali smo pot žita od njive do kašče na star način. Po malici smo skupini zamenjali, učenci
pa so se lahko preizkusili tudi v hoji s hoduljami. Oskrbnika sta nas po končanem programu pogostila še
z domačo pokovko in bezgovim sokom.

6. november 2017 - ASTRONOMSKI DAN
Učenci 8. razredov so imeli naravoslovni dan na temo Astronomija. Z navdušenjem so prisluhnili
predavanju o zvezdah, ozvezdjih, Soncu, planetih, ki je bilo obogateno s projekcijo v planetariju.
Na delavnicah so dobili informacije o Luni, Soncu, Zemlji in gibanju le teh. Seznanili so se z okoljem v
vesolju. Opazovali poskuse povezane s tem. Kaj je brezzračni prostor in kako lahko človek z ustrezno
opremo preživi polete in sprehode po Luni. Ker pa je vesolje povezano tudi z raketami, so iz plastenk
izdelali preproste rakete in jih nato s pomočjo stisnjenega zraka izstrelili v zrak.
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Učenci so z velikim navdušenjem in aktivnim sodelovanjem spremljali aktivnosti. Vse pridobljeno znanje
bodo uporabili pri rednih urah pouka.

2. december 2017 - NOVOLETNI SEMENJ
V soboto, 2. 12. 2017, smo na naši šoli organizirali že peti tradicionalni praznični semenj. Tema
letošnjega sejma je bila »Prijetno domače, iz peči dišijo pogače.« Učenci so že pred tem dnevom (tehniški
dan od 6. do 9. razreda v četrtek, 30. 11. 2017) izdelovali različne praznične izdelke, predvsem iz
naravnih materialov.

Na dan sejma se je pouk pričel ob 7.30. V času od 7. 30 do 8. 30 so se učenci skupaj z razredniki
pripravljali na sejem v telovadnici, kjer so zasnovali okrasitev stojnice.
Program za goste se je začel v šolski avli s predstavo naših učencev, ki so prikazali zabavne plesne
in glasbene točke ter s tem razveselili in nasmejali občinstvo.
Zatem smo se vsi skupaj odpravili v telovadnico, kjer so si lahko obiskovalci ogledali čudovite stojnice
posameznih oddelkov in si izbrali ročno narejene izdelke naših učencev. Celotno dogajanje so popestrili
harmonikarji, ki so nas z domačimi vižami zabavali vse do konca sejma.
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16. december 2017 - POTUJOČA MUZIKA
V soboto, 16. decembra, se je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 18. uri odvil
koncert združenih izbranih mladinskih zborov Slovenije v počastitev Svetovnega dne zborovske glasbe,
ki nosi ime Potujoča muzika (izobraževalni projekt Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti). Gre za
bienalno prireditev, ki poteka od leta 2011 in na enem mestu zbere vrhunske slovenske mladinske zbore,
hkrati pa spodbuja slovenske skladatelje, da za zbore napišejo izvirne skladbe. Letos sta za to priložnost
nastali skladbi Novoletni ples Tadeje Vulc in Naj živi hrup Tineta Beca, ki sta bili na koncertu krstno
izvedeni. Na dogodku se je predstavilo 15 mladinskih zborov, v katerih je pelo približno 500 pevcev.
Pevskega dogodka se je ponosno udeležil tudi MPZ OŠ Ferda Vesela, pod vodstvom zborovodkinje
Simone Zvonar.

Izbor skladb je bil tokrat tematsko povezan v tri sklope: pevci so z glasbo potovali po domovini, nato
k različnim oddaljenim kulturam, za konec pa v praznični božično-novoletni čas. Hkrati so se z izborom
spomnili več obletnic: 110-letnice rojstva Marjana Kozine, 100-letnice smrti Frana Gerbiča, 70-letnice
rojstva Tomaža Habeta, 50-letnice rojstva Damijana Močnika, 40-letnice smrti Marjana Vodopivca in
Alojzija Mava ter 150-let od nastanka skladbe Na lepi modri Donavi, ki je bila prvič v Sloveniji
predstavljena v slovenskem prevodu in različici za mladinski zbor.
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Trdo delo zadnjih mesecev na urah pevskih vaj je bilo nagrajeno s stoječimi ovacijami. Iz občinstva so
v pevke in pevce zrle ponosne in ganjene oči staršev, sorodnikov in prijateljev.

Dan je bil naporen, vendar neponovljiv, saj so vsi pridobili neprecenljive izkušnje, ki bodo obogatile
življenja.

18. december 2017 - TAJNO DRUŠTVO PGC
V ponedeljek, 18. decembra 2017, so imeli učenci 4. in 5. razreda kulturni dan. Odpravili so se na
ogled dramske predstave za otroke z naslovom Tajno društvo PGC in tako vstopili v prednovoletno
dogajanje res kulturno.
Lutkovno gledališče Ljubljana je osrednje slovensko gledališče, ki uprizarja lutkovne in dramske
predstave za otroke, mlade in tudi odrasle. Predstavo Tajno društvo PGC uprizarjajo na Šentjakobskem
odru LGL.
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Ob gledanju predstave so se sprostili in se nasmejali prigodam dramskih igralcev. Učencem je bilo
zanimivo tudi to, da so igralce, ki jih poznajo s televizijskih zaslonov, tokrat videli v živo. Predstava jim
je bila zelo všeč. Nekaterim pa so se porodile tudi različne ideje o ustanovitvi tajnega društva na naši
šoli.
Učenci so bili nad predstavo navdušeni in si še želijo podobnih dejavnosti. Pred predstavo so si
ogledali tudi okrašeno Ljubljano in začutili praznični utrip mesta.

22. december 2017 - VESELI DECEMBER: PRIJETNO, DOMAČE
V petek, 22. decembra 2017, se je že prav močno čutilo božično-novoletno vzdušje, pa tudi šola je
bila že nekaj časa praznično okrašena.
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Vsi učenci šole so imeli kulturni dan. Praznično vzdušje so si prvi dve uri pričarali z zanimivim
pogrinjkom, novoletno okrašenimi učilnicami, lepimi mislimi, toplimi stiski rok, poslušanjem glasbe,
namiznimi igrami in klepetom.
Po malici je v avli sledila proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Gospod ravnatelj je učencem
zaželel lep in varen prehod v novo leto 2018 ter sproščujoče počitnice.

V drugem delu novoletnega programa so se učenci razredne stopnje vrnili v učilnice in nadaljevali z
družabnimi igrami, prepevanjem božičnih in novoletnih pesmi ali si ogledi risanko,
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predmetna stopnja pa je imela v avli plesno tekmovanje. Vsi pari so po končanem tekmovanju prejeli
sladko presenečenje. Prvi trije v vsaki kategoriji pa tudi priznanja.
Za konec pa so si učenci voščili doživete praznike in veselo odšli na težko pričakovane počitnice.

26. januar 2018 - CEKINOV GRAD IN ETNO JAZZ KONCERT
V petek, 26. 1. 2018, so se devetošolci odpravili na kulturni dan v Ljubljano, kjer so si najprej v Muzeju
novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu, ogledali stalno razstavo z naslovom Slovenci v 20.
stoletju. Razstava je učence popeljala skozi slovensko zgodovino od začetka prve svetovne vojne pa vse
do leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Svetu EU.
Po ogledu razstave so se učenci sprehodili po Ljubljani do Linhartove dvorane Cankarjevega doma,
kjer je sledil ogled koncerta z naslovom Etno jazz. Tu so najprej spoznali zgodovino te glasbene zvrsti,
nato pa so jih člani Big banda Rtv Slovenija in vokalistka Eva Hren popeljali skozi nekaj slovenskih ljudskih
pesmi (Nmau čez izaro, Lepa Anka, Čuk se je oženil, Marko skače …) v jazz preobleki.

Učenci so odšli domov polni novega znanja o novejši slovenski zgodovini, o glasbeni zvrsti jazz in
spoznanjem, kako slovenska ljudska glasba zveni tudi v drugačnih ritmih.

31. januar 2018 - DOLENJSKI MUZEJ
V sredo, 31. 1. 2017, so učenci petih razredov in spremstvo imeli naravoslovni dan. Obiska
Dolenjskega muzeja se je udeležilo vseh 20 učencev 5. a razreda in vseh 22 učencev 5. b razreda.
V muzej nas je sprejelo prijazno osebje. Ločili so nas v dve skupini. Ogled vsake skupine je bil
sestavljen iz dveh delov. En del je predstavljala etnološka stalna razstava, ki prikazuje življenje
dolenjskega kmeta v 19. in v prvi polovici 20. stoletja. Drugi del pa stalna arheološka razstava, ki z
razstavljenimi arheološkimi najdbami ponazarja življenje na Dolenjskem od kamene dobe, bakrene,
bronaste, starejše in mlajše železne dobe do konca rimske zasedbe naših krajev. V slednjem delu so
učenci prejeli tudi učne liste, ki so jih sproti reševali.
Učenci so v muzeju svoje znanje, ki so ga pridobili letos pri predmetu družba, utrdili. Glede na njihovo
sodelovanje, znanje in zanimanje, ki so ga izkazali, sklepamo da je bil naravoslovni dan izveden ob
ravno pravem času in je zajemal učne vsebine, ki so jih učenci že poznali. S strani osebja muzeja so bili
učenci pohvaljeni, saj so aktivno sodelovali, izkazali so veliko znanja in pokazali primerno obnašanje v
kulturni ustanovi. Voden ogled je trajal do 12.00. Z avtobusom smo se polni vtisov in znanja vrnili nazaj
v šolo, ob 12. 40.

1. februar 2018 - POKLICI IN TEHNIKA
V četrtek, 1. 2. 2018, so imeli devetošolci tehniški dan na temo Poklici in elektrika v ŠC Novo mesto.
Najprej so prisluhnili predstavitvi programov, ki jih izvajajo, nato pa so bili razdeljeni v tri skupine, aktivno
so sodelovali v delavnicah o elektriki. Merili so napetosti na različnih napetostnih izvirih, zaporedno in
vzporedno vezali porabnike in izvire, ter izdelali utripalnik, ki so ga lahko odnesli domov.
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Učenci so bili prizadevni. Pridobljeno znanje bodo še nadgradili pri urah fizike in v vsakdanjem
življenju.

5. in 6. februar 2018 - TEHNIŠKA DNEVA ZA SEDMOŠOLCE
V ponedeljek, 5. 2., in v torek, 6. 2., so imeli učenci 7. razredov tehniška dneva, ki sta potekala pod
naslovom »Ustvarjaj, povezuj in širi spoštovanje«.
V poučnem dopoldnevu so učenci spoznavali prednosti ter pasti rabe interneta in mobilnih naprav ter
pripravljali predstavitve na omenjeno temo. Ob tem pa smo v torek v avli lahko v živo spremljali tudi del
izobraževalnega seminarja »Novosti na področju (varne) rabe tehnologije, škodljivih spletnih vsebin ter
tveganih vedenj«, ki je ob dnevu varne rabe interneta potekal v Ljubljani.
V drugem delu tehniškega dne so se seznanjali z značilnostmi in zakonitostmi radijskega medija. Na
temo Cankarjevega leta 2018 so posneli tematsko raznovrstne prispevke, ki bodo predstavljeni v
posebni oddaji šolskega radia v mesecu marcu.

6. februar 2018 - ZIMSKI ŠPORTNI DAN za prvo triletje
V torek, 6. februarja 2018, so imeli vsi učenci prvega triletja matične šole in PŠ Temenica športni dan.
Odpravili so se na hrib v okolici šole, kjer so se sankali, 3. razred pa je poskusil teči na smučeh.

7. februar 2018 - OBISK HIŠE EKSPERIMENTOV
Učenci 4. razreda so v sredo, 7. februarja 2018, izvedli pouk malce drugače. Odpravili so se v Hišo
eksperimentov, kjer so se poskusili v samostojnem raziskovanju in eksperimentiranju.
Na obisk Hiše eksperimentov so se pripravljali že v okviru rednega pouka, pri predmetu naravoslovje
in tehnika. Tako je njihovo eksperimentiranje in raziskovanje hitreje steklo. Pridobili so si nova spoznanja,
ki jih lahko uporabijo tudi pri igri in opazovanju sveta okrog sebe. Učenci so bili vseskozi aktivni in obisk
je neverjetno hitro minil.
Tako so ugotavljali, da težji zvenijo višje, ulegli so se na posteljo z žeblji, preizkušali so se v moči in
spretnosti, spoznavali so nove kemijske sestavine, poskušali so sošolca ujeti v milni mehurček …
Posebno doživetje je bila tudi dogodivščina z naslovom BARVOLOGIJA. Z različnimi poskusi so
odgovorili na vprašanja, kako nastane mavrica, katere barve prevladujejo v mehurčku.
Učenci so zaključili dan v želji, da bi bilo še veliko podobnih dni v času šolanja. Vseskozi so bili dejavni,
bilo jim je zanimivo in naučili so se veliko novega. Obiskali pa so tudi Prešernov trg in se poklonili pesniku
Francetu Prešernu.
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13. februar 2018 - SMEHA IN ZABAVE POLN PUSTNI TOREK
Na pustni torek, 13. februarja 2018, so na OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični izvedli tehniški dan na
temo PUSTNIH MASK IN OBIČAJEV. Medse so povabili strokovnjaka s področja etnologije Slovenije, dr.
Janeza Bogataja, ki jim je slikovito in doživeto predstavil pust kot stari ljudski običaj ter šege in navade
povezane z njim.
Sledila je zabava ob glasbi ter plesu odličnih maškarah. Najprej so se v šolski avli na plesišču zavrtele
individualne maškare razredne stopnje. Med njimi so izstopali pav, kura, kurent, Maggie Simpson,
pijačomat, snežinka in še mnogi. Na predmetni stopnji pa so se predstavile težko pričakovane skupinske
maske, ki so nastajale pri urah likovne umetnosti pod mentorstvom učiteljice Jelke Rojec. Njihove maske
so jih očarale. Vse so bile izvirne, domiselne in preprosto unikatne. Z glasbeno podlago in koreografijo
so svoji skupinski maski dodali še piko na i.

V celotnem projektu je bilo pomembno medsebojno sodelovanje, dogovarjanje, originalnost v okviru
krovnega motiva izbrane maske, praktično delo, vztrajnost in zabava. Ocenjevalna komisija je imela
izredno težko delo. Na koncu so le razglasili najboljše tri. Tretje mesto je zasedla skupinska maska 8. b
razreda GALERIJA NORIH SLIK, drugo mesto je pripadlo 6. b razredu MORSKI SVET, prvo mesto pa so
si prislužili PANTOMIMIKI iz 7. b razreda. Pustno rajanje so zaključili s hrupno povorko po Šentvidu, da
so prebudili še maškare, ki so dremale doma. Za varno spremstvo v prometu se lepo zahvaljujejo članom
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ZŠAM Ivančna Gorica, ki so jim z veseljem priskočili na pomoč. Za sabo so pustili pisan, nasmejan,
razigran, masten pust kot ga v Šentvidu pri Stični še ni bilo.

15. februar 2018 - ZIMSKI ŠPORTNI DAN ZA 4. razred
Učenci 4. in 5. razreda so v četrtek, 15. februarja 2018, izvedli zimski športni dan. Najprej so odigrali
medrazredno tekmovanje v telovadnici šole. Najbolj uspešni so bili učenci 4. b razreda.
Nizke temperature niso bile ovira, saj so učenci zatem aktivnosti nadaljevali na snegu v okolici šole.
Razdelili so se v tri skupine. Tako so se lahko poskusili v teku na smučeh. Zelo so se zabavali v igrah na
snegu. Seveda pa so opravili še krajši pohod in ob tem v bližnjem gozdu drug drugemu tudi malce
ponagajali s snegom.

16. februar 2018 - RASTEM S KNJIGO
Sedmošolci so imeli v petek, 16. februarja 2018, v okviru projekta Rastem s knjigo kulturni dan.
Najprej so obiskali Muzej krščanstva na Slovenskem, potem so se udeležili kaligrafske delavnice in si
ogledali samostan ter priložnostno razstavo.
V Ivančni Gorici so obiskali knjižnico, sodelovali v delavnici in prisluhnili predstavitvi dela ter
poslanstva knjižnice.
Ob zaključku obiska so v dar prejeli knjigo Mihe Mazzinija Zvezde vabijo.

19. – 20. februar 2018 - NOČ V KNJIŽNICI
Počitniški kulturni dogodek, imenovan Noč v knjižnici, je v letošnjem šolskem letu potekal že četrtič
zapovrstjo, in sicer s ponedeljka, 19., na torek, 20. februarja 2018. Namenjen je bil učencem 4. in 5.
razreda.
Učenci so se ob 18. uri zbrali v šolski avli. Po pregledu urnika dogajanja so na tleh šolske avle odigrali
nekaj krogov iger tri v vrsto, mlin in dama. Potem so se s svetilkami odpravili na krajši zimski pohod in se
pred večerjo nadihali svežega zraka.
Da je bil meni večerje dobro izbran, so dokazovali prazni krožniki, petošolka Meta Dremelj pa je s
sladico, ki jo je pripravila za namen počitniškega druženja, prijetno presenetila vse sošolce.
Sledil je osrednji dogodek večera. Učence je obiskala vsestranska kulturna ustvarjalka, pesnica,
pisateljica in scenaristka Dragica Šteh. Gostja je pripovedovala o svoji literarni poti, o knjigah in
ustvarjalnih načrtih za prihodnost, učenci so ji zastavljali radovedna vprašanja, zelo veseli pa so bili tudi
pisateljičine t. i. zmešane pravljice, ki jo je napisala posebej za srečanje z njimi. Pogovor z gostjo, ki ga
je domiselno vodila petošolka Meta, je ves čas potekal v sproščenem vzdušju. Srečanje se je zaključilo z
izmenjavo lepih želja, Dragica Šteh pa se je od učencev poslovila s svojo izvirno pesmico.
V filmskem delu noči so si učenci ogledali animirani risani film, potem pa je sledil težko pričakovani
lov na skriti zaklad. Razdeljeni v skupine so po temnih hodnikih in prostorih šole sledili navodilom, ki so
jih na koncu pripeljala do cilja in nagrade v obliki skritega zaklada.
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Ponedeljek se je počasi iztekal, učenci so se pripravili na počitek in si med knjižnimi policami poiskali
svoje spalno mesto. Čas pred spanjem so nekateri namenili branju svojih najljubših knjig s svetilkami v
rokah, drugi so v pogovorih izmenjali vtise, tretji pa so raje sledili dogajanju na knjižničnem filmskem
platnu. Kmalu je vsem zmanjkalo moči in šolska knjižnica je utihnila v nabiranju svežih moči za naslednji
počitniški dan.

Učenci so se prebudili v zasneženo torkovo jutro. Po obilnem zajtrku v šolski jedilnici so povzeli in
ovrednotili dogodke druženja, naredili še skupinsko fotografijo za lep spomin in se odpravili novim
počitniškim dogodivščinam naproti. Na svidenje naslednje leto!

2. marec 2018 - VODNE AKTIVNOSTI V TERMAH ČATEŽ za 5. razred
Zjutraj smo se ob 7. 30 zbrali na avtobusnem postajališču. Sledilo je štetje učencev in pogovor o
bontonu na avtobusu in kopališču. Z avtobusom smo se odpeljali v Posavje, kjer smo si ogledali Brežice s
starim mestnim jedrom in vodovodnim stolpom kot statusnim simbolom Brežic, sotočje Save in Krke ter stari
most čez Savo in Krko.
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Odpravili smo se naprej do Term Čatež Najprej je sledilo preverjanje znanja plavanja za Krpana
(neprekinjeno plavanje 35 m s katerokoli tehniko). Preverjanje so uspešno opravili vsi učenci. Sledilo je
kopanje na bazenu s počasnim toboganom in spuščanje po velikem toboganu. Ob 10.30 je sledila malica.
Po malici smo izvedli različne dejavnosti v bazenih, ki smo jih pripravili spremljevalci. Ob 13.00 smo
sklicali učence. Pospravili so svojo prtljago, si posušili lase in se preoblekli. Odpravili smo se nazaj proti
šoli. V šolo smo se vrnili ob 14. 30.

28. marec 2018 - MPZ PREJEL ZLATO PRIZNANJE Z ODLIKO
Od 26. do 28. marca 2018 je v Zagorju ob Savi potekala 26. REVIJA ZAGORJE OB SAVI – državno
tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, ki hkrati praznuje tudi visok jubilej, 50 let od prve
izvedbe revije.
Revija je bienalna in poteka od leta 1968, zato letos obeležuje 50 let od prve izvedbe. V treh dneh
se bo na odru zvrstilo 52 zborov oziroma 2000 mladih pevcev, zapeli pa bodo 150 skladb izpod peres
27 slovenskih in 29 tujih skladateljev.
Naš mladinski zbor MPZ OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični je prejel:





zlato priznanje z odliko
najboljši pevski zbor 26. Revije – EX AEQUO
najboljši nastop zbora debitanta 26. revije
najboljša debitantka zborovodkinja mladinskega zbora (zb. Simona Zvonar)

5. april 2018 - GROHARJEVA DOMAČIJA IN MUZEJ V ŽELEZNIKIH
V četrtek, 5. aprila 2018 so imeli učenci 3. razreda 3. tehniški dan, ki so ga izvedli v muzeju v
Železnikih in na Sorici v rojstni hiši slikarja Ivana Groharja. Tehniškega dne se je udeležilo 35 učencev in
3 učiteljice.
Izpred šole so se odpeljali ob 7.30 in ob 9. uri prispeli v Železnike. V tamkajšnjem muzeju so se učenci
razdelili v dve skupini in pričeli z vodenim ogledom. Ogledali so si zbirke železarstva, lesarstva in
čipkarstva. Učenci so bili nad gibajočimi se maketami navdušeni. Z zanimanjem so si ogledali tudi ostale
manjše zbirke in seveda plavž.
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Ob deseti uri so se odpeljali na Groharjevo domačijo na Sorici. Tam jih je prijazno sprejel g. Gašper
Kačar in jih povabil v hišo. Učenci so pomalicali, nato pa se odpravili v glasbeni atelje. Spoznali so
različna tolkala in načine igranja na njih. Naučili so se različne ritmične spremljave ter pripravili glasbeno
točko. Učitelj Gašper je igral na harmoniko, učenci pa so ga ustrezno spremljali. Pripravili so samostojni
koncert.
Nato so odšli v slikarski atelje, kjer so spoznali življenje in delo Ivana Groharja. Spoznali so tudi
tehniko senčenja risbe, ki so jo preizkusili z risanjem tihožitja. Nastala so zelo dobra dela.
Učenci so si nato v galeriji ogledali še reprodukcije slik Ivana Groharja ter predmete etnografske
zbirke, ki so razstavljeni po celotni hiši.

10. april 2018 - RAZISKOVANJE MOZIRSKEGA GAJA IN VELENJSKEGA
JEZERA
V ponedeljek, 10. 4. 2018, smo se z učenci 6.a in 6.b razreda odpravili v Mozirski gaj. Pričakal nas
je Blaž, učitelj biologije, ki nam je na primerih razložil zgradbo cveta. Znanje smo nato utrdili s terenskim
delom, saj smo po skupinah raziskovali rastline, jih risali ter določevali. Za zaključek smo imeli priložnost
spoznati prav posebno žival - največjo vrsto ščurka.
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Pot nas je nato vodila do Velenjskega jezera, kjer smo nadaljevali s terenskim delom. Spoznavali smo
glavne naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti slikovite Velenjske kotline, se orientirali s
kompasom in zemljevidom ter raziskovali fizikalne in kemijske lastnosti vode Velenjskega jezera.

12. april 2018 - VODA
Učenci 1. a in 1. b razreda so imeli 12. aprila 2018 tehniški dan. Najprej smo se pogovorili o poteku
dneva. Učenci so že poznali nekatere lastnosti vode in njen pomen za življenje, ponovili smo ob PPT. V
zvezek za okolje smo naredili zapis o vodi. Reševali smo uganke in se naučili pesmico o vodi.

Po malici so učenci v skupinah izvajali različne poskuse, za katere so dobili navodila na listih.
Predhodno so povedali svoja predvidevanja o rezultatih poskusov. Spoznavali so, kako ima določena
količina vode določeno moč (pritisk), ravno tako zrak. Ugotovili so, da ogenj za gorenje porablja
določene snovi iz zraka in spoznali, kako lahko zrak ujamemo pod vodo (ostanemo suhi pod vodo). Na
koncu pa je sledila analiza, ali se rezultati ujemajo z našimi predvidevanji. Učenci so zelo uživali in bili
delovni pri izvajanju poskusov.

18. in 19. april 2018 - MATEMATIČNA DELAVNICA
Učenci 7. b so imeli naravoslovni dan z naslovom Matematične delavnice v sredo, 18. 4., učenci 7. a
pa v četrtek, 19. 4. Skupine, v katerih so bili po trije ali štirje učenci, so bile oblikovane heterogeno. Tako
so učenci, ki so na določenih področjih sposobnejši, lahko pomagali drugim v skupini.
Preizkusili so se v različnih matematičnih in logičnih znanjih (sestavljanje tangramov, reševanje
sudokujev …). Mnogo nalog so opravljali s pomočjo računalniških programov (npr. z virtualnim bralcem
misli). Celotna delavnica je bila zasnovana kot tekmovanje med skupinami.
Učenci so bili z delom zadovoljni. Presenetilo jih je, da je lahko matematika zelo zabavna in uporabna
v vsakdanjem življenju; v to jih je prepričala tudi izdelava nogometne žoge iz pravilnih pet- in
šestkotnikov.

19. april 2018 - USTVARJANJE IZ PAPIRNIH GRADIV
Namen tehniškega dne je bil, da naredimo iz odpadnega papirja uporabne izdelke.
Učenci 6. razreda so skicirali svoje ideje, pripravili gradivo in izdelovali različne izdelke. Oblikovanje
in preoblikovanje papirja učencem ni povzročalo težav. Večina učencev je bilo ustvarjalnih, nekateri so
potrebovali dodatne vzpodbude za lažje premagovanje dela. Nastajali so zanimivi izdelki.
Učenci so delali v štirih skupinah. Skupine so se menjavale.
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23. in 24. april 2018 - LESNE VEZI
Učenci 8. razredov so izdelovali izdelke iz vezane plošče in masivnih borovih desk. Dele so med seboj
povezovali z roglji. Spretnosti v žebljanju so preizkusili pri izdelavi slike iz žebljev. Spoznali so, da tudi
zabijanje žebljev zahteva določene spretnosti. Učenci so bili z vsebino tehniškega dne zadovoljni.

Znanja, ki jih učenci o lesu že znajo, so z dejavnostmi tega dne dopolnili in poglobili.

8. maj 2018 - POHOD PO KROŽNI POTI PRIJETNO DOMAČE
V torek, 8. maja 2018, so se učenci 1. triade matične šole in učenci Podružnične šole v Temenici uspešno
udeležili pomladanskega športnega dne. Pot jih je vodila po Krožni pešpoti Prijetno domače, in sicer
izpred šole v Šentvidu do Gradišča (1. razred) in Pristave nad Stično (2. in 3. razredi ter učenci PŠ
Temenica). Do šole so se prvošolci matične šole vrnili peš, ostali pa z avtobusom.

Učenci so preživeli prijeten dan v naravi, se uspeli družiti s sovrstniki in si hkrati tudi dokazali, da
imajo veliko kondicije in da zmorejo v enem dopoldnevu prehoditi kar lepo število kilometrov.

8. maj 2018 - TEHNIŠKI MUZEJ BISTRA IN LJUBLJANSKO BARJE
V torek, 8. 5. 2018, so si učenci sedmih razredov ogledali Tehniški muzej Slovenije v Bistri, se sprehodili
po Ljubljanskem barju ter se udeležili interaktivnih poskusov, ki so jih pripravili študentje iz Fakultete za
elektrotehniko. V muzeju so si ogledali zbirki: les in promet. Na sprehodu po Ljubljanskem barju pa so
učenci spoznali zgodovino nastanka, njegovo rastlinstvo in živalstvo. V Tehniškem muzeju so učenci najbolj
uživali v ogledu starih avtomobilov, motorjev, traktorjev, gasilskih in vojaških avtomobilov. Zaključili so z
ogledom in preizkušanjem interaktivnih eksperimentov s področja najsodobnejših tehnologij.
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Polni novega znanja in prijetnih vtisov so se utrujeni vrnili domov.

9. maj 2018 - ČLOVEŠKO TELO
Učenci 3. razreda so imeli v sredo, 9. maja 2018, 3. naravoslovni dan z naslovom Človeško telo.
Udeležilo se ga je 37 učencev, izveden pa je bil v matičnih učilnicah.
Tekom celega šolskega leta so se učenci učili učiti iz različnih virov. Po frontalni predstavitvi teme v
uvodnem delu, so si učenci prebrali nekaj odlomkov iz knjige Grozni Gašper: Telo. Nato so si ogledali
šolskega kostka in njegove kosti ter model človeškega trupa z notranjimi organi.
V glavnem delu so učenci samostojno spoznavali svoje telo, tako da so prebirali zanimivosti o
posameznih delih telesa ter izvajali poskuse. Ugotovitve so si beležili v zvezke. Tako so s pomočjo
mikroskopa opazovali zgradbo celic, se preizkušali v prepoznavanju kovancev in neznanih predmetov s
pomočjo tipa, izvajali različne naloge v povezavi z ravnotežjem in mišicami, raziskovali odboje zvoka in
očesne prevare in si merili telesno temperaturo. Delo jim je bilo v veliko veselje, saj so novo znanje
odkrivali s pomočjo in v družbi sošolcev.
V zaključnem delu so pripravljali zdrave zelene napitke iz sadja in listnate zelenjave. Z veseljem so
jih pokušali in nad njimi izražali odkrito navdušenje. Čisto ob koncu dne so skupaj z razredničarko strnili
ugotovitve in sprejeli sklep o tem, da se bodo trudili ohraniti svoje telo zdravo. Namen so si imelo ogledati
še poučno risanko iz serije Nekoč je bilo življenje, za kar jim je žal zmanjkalo časa. Njen ogled so tako
preložili na redne ure spoznavanja okolja.
Polni novih spoznanj so se poslovili in kdo ve, morda bodo domače kdaj razveselili z zdravim zelenim
napitkom.

10. maj 2018 - POMLADANSKI POHOD za 4. razred
Učenci 4. razreda so v četrtek, 10. maja 2018, izvedli športni dan v bližnji okolici šole. Pomladanski
pohod so združili z vsebinami pouka družbe. Pri rednem pouku so spoznavali, kako nastanejo načrti in
zemljevidi. Učenci so tako raziskovali okolico šole, kje se najbolje vidi na Šentvid s ptičje perspektive.
Tako razgledno točko so odkrili na Velikem Kalu nad Češnjicami. Nad razgledom so bili presenečeni.
Vseskozi so opazovali okolico okrog sebe. Pot jih je vodila skozi bližnje vasi in po gozdu, zato so bili
med hojo lahko zelo sproščeni in so se lahko pogovarjali ter družili. Na krajših postankih so imeli dovolj
časa za sprostitev in igro.
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Učenci so se v naravi sprostili, se prijateljsko obnašali do sošolcev in prijazno do narave. Daljši
postanek so naredili na Gradišču, kjer so se posladkali tudi s sladoledom. Prijetno utrujeni so se vrnili
nazaj v matično šolo.
Celoten pohod so se vzorno obnašali ter upoštevali vnaprej dogovorjena pravila in navodila. Hoja je
bila zmerna in primerna starosti otrok. Učenci so zaključili dan v želji, da bi bilo še veliko podobnih dni v
času šolanja. Prijetno spomladansko vreme je pripomoglo še k boljšemu razpoloženju.

16. in 17. maj 2018 - TRAVNIK SPOMLADI
Učenci 2. razreda so izvedli tretji naravoslovni dan z naslovom Travnik in sicer 2.b ga je izvedel 16.
5. 2018, 2.a pa 17. 5. 2018.
Delo je potekalo delno v matični učilnici, delno pa na travniku v bližnji okolici šole. Po uvodni
predstavitvi travnika kot habitata, so se učenci razdelili v skupine. Učenci so se skupinskega dela zelo
razveselili. Predstavniki skupin so prejeli mapo z nalogami za terensko delo.
Na travniku so učenci s pomočjo vseh čutil opazovali prebivalce tega habitata. Zelo so uživali ob
kopanju lukenj in nastavljanju pasti, v katere so ujeli nekaj živali, ki so jih pogledali pod povečevalnim
steklom. Spoznali so, da na travniku rastejo travniške cvetlice in trave. Med seboj so jih primerjali in jih s
pomočjo ključa skušali tudi poimenovati.

19. maj 2018 - ZVOK IN SLIKA – NA FERDU KOT SE ŠIKA
V soboto, 19. maja, se je v naši šoli iskrilo od glasbeno-likovne ustvarjalnosti ter dobre volje in
navdušenja staršev, učiteljev in naših prijateljev. V šolski avli smo priredili letni koncert pevskih zborov ter
pripravili pregledno razstavo likovnih izdelkov skoraj vseh učencev naše šole. Prireditve, ki smo jo naslovili
Zvok in slika – na Ferdu kot se šika, se je udeležil tudi podžupan Tomaž Smole.
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Več: V pisanem prepletu zvoka in slike so se ta večer publiki predstavili Cici in Otroški pevski zbor,
učenci izbirnega predmeta glasbena dela, ki so zaigrali na cajone ter orffova glasbila, ter flavtistke
pod mentorstvom učiteljice Polone Lampret. Nastopajoče pevce je pri klavirju spremljala Urška Petek.
Največ pozornosti je bilo namenjene pevkam mladinskega zbora, za katerimi je nadvse pestro in uspešno
leto. Med drugim so decembra nastopile v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na koncertu izbranih
mladinskih pevk Potujoča muzika ter na državnem tekmovanju v Zagorju maja osvojile zlato priznanje z
odliko ter še dve drugi nagradi. Podžupan je ob tej priložnosti zboru podelil županovo priznanje v
podobi spominskega kovanca Prijetno domače.

Učenci od 1. do 9. razreda pa so predstavili tudi svoje likovno ustvarjanje, na ogled je bila v šolski
avli ter spodnjih učilnicah postavljena pisana paleta likovnih del učencev, ki so jo pripravile mentorica
Jelka Rojec ter vse učiteljice razrednega pouka. Tudi na likovnem področju se lahko pohvalimo z
vrhunskimi dosežki na državni ravni. Učenka Ana Rus je za likovni izdelek Ogenj v strehi prejela nagrado
na natečaju Centra za zaščito in reševanje. Vsem nastopajočim in njihovim mentorjem čestitamo za
ustvarjalno in vztrajno delo in jim ga želimo še vnaprej!

24. maj 2018 - DEVETOŠOLCI V GARDALANDU
Tehniški dan je bil izpeljan po načrtu. Odhod je bil ob 4.30 uri zjutraj, potovanja se je udeležilo 38
učencev in učenk. Učenka Lara Vukovič iz 9. a je ostala doma. Potovanje je potekalo po začrtani poti, in
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sicer z dvema počitkoma v obe smeri. Ta počitek smo izkoristili za malico in odhod na stranišča. Med
vožnjo smo od vodičke pridobili nekaj zanimivih informacije o državi Italiji, o njenih znamenitostih,
zanimivostih, zgodovini, geografskih značilnostih, prebivalcih…V Gardaland smo prispeli ob 10. uri
zjutraj, tik pred odprtjem. Sledili so krajši napotki in pravila, katera veljajo v zabaviščnem parku. Po
sedmih urah zabave smo se zbrali na vstopni točki, kjer smo se prešteli in naredili nekaj skupinskih
fotografil. Tako se je izlet približeval koncu, a vseeno so nas do končne postaje tega dneva – naše šole
v Šentvidu pri Stični čakale še malo več kot štiri ure vožnje. Varno in srečno smo se vrnili domov ob 23.30.
Dan je bil naporen in vsi smo bili utrujeni, vendar smo se vrnili z lepimi občutki in nepozabnimi spomini
na zaključni izlet v Gardalandu.

25. – 26. maj 2018 - MINI NARAVOSLOVNO – LIKOVNI TABOR V TEMENICI
V petek, 25. 5., in soboto, 26. 5. 2018, smo se na naši šoli ponovno podali na zanimivo raziskovalnoustvarjalno dogodivščino.
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Ker vsi vemo, da je doma najlepše, smo se tokrat odločili raziskovat okolico našega doma. Nastanili
smo se v PŠ Temenica ter polni pričakovanj komaj čakali prve aktivnosti.
Začeli smo tako kot se za naravoslovce in likovnike spodobi – na terenu. Pod mentorstvom znane
zeliščarke gospe Jožice Bajc Pivec smo nabirali zdravilna zelišča in spoznavali njihovo uporabo v
vsakdanjem življenju. Odlični namazi, ki smo jih pripravili iz zelišč, so bili pika na i celotni delavnici, kjer
smo poleg naštetega tudi določevali imena nabranim rastlinam ter jih narisali v vsej njihovi lepoti.
Našo dogodivščino smo v petek zvečer nadaljevali na ranču Prebil, kjer smo spoznavali konje, jih
čistili, se preizkusili v jahanju ter občudovali pogum in spretnost naših učenk, ki so si že pridobile naziv
Jahač 1.
Naslednji dan smo se podali na zanimivo posest »Hišo nad oblaki«. Gospod David Ilič nam je
predstavil okrog 15 vrst prelepih papig, kakadujev in ostale eksotične perutnine. Posebno smo bili
navdušeni nad tukani, katere smo se odločili upodobiti tudi na slikah. Gospod David je res izjemen
strokovnjak na svojem področju, saj je poleg tega, da je eden izmed 7 lastnikov tukanov v Evropi, nekoč
tudi sestavljal jedilnike za ptice v živalskem vrtu v Ljubljani. Prav zaradi tega smo bili zelo veseli, ker smo
lahko skupaj z njim pripravili hrano za papige in le-te nato tudi hranili. Za zaključek druženja na terenu
nam je učitelj Jan predstavil prav posebno žival- činčilo, ki živi v sožitju z drugimi živalmi na posestvu.
Da pa je naravoslovje še kako povezano z likovnim ustvarjanjem smo dokazali tudi s tem, ko smo
peresa papig uporabili za izdelavo zelo zanimivih slik.

V teh dveh dneh smo delovali kot zelo povezana skupina. O tem priča tudi to, da smo se kratkočasili
z zelo zanimivimi, preprostimi igrami, na telefone pa smo čisto pozabili.
Izkušnje in znanje, ki smo jih pridobili na taboru, ter smo jih v soboto popoldne tudi predstavili staršem,
so res neprecenljive in zelo dragocene. Prav zaradi tega že vsi komaj čakamo drugo leto.
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FERDOVA KNJIGOBEŽNICA NA SVOJEM MESTU
V začetku junija smo v zunanji učilnici ob lipi postavili manjšo leseno hišico, ki jo krasijo domiselni
mozaiki in tablica z napisom »Podari knjigo – vzemi knjigo!«. V teh dneh se veselimo njene končne
podobe.
Gre za t. i. knjigobežnico, s katero se tudi učenci OŠ Ferda Vesela pridružujejo vseslovenski in hkrati
občinski bralnospodbujevalni akciji.
Šolsko knjigobežnico smo poimenovali Ferdova knjigobežnica. V prvi vrsti je namenjena izmenjavi knjig
med ferdovci, obiskujejo pa jo lahko seveda tudi starši, krajani in ostali knjigoljubi.
Knjigobežnica deluje po načelu »podari knjigo – vzemi knjigo«. Kaj to pomeni? Če imate v domači
knjižnici knjigo, ki je ne bi več pogrešali ali bi jo radi zamenjali s katero drugo, jo odložite v Ferdovo
knjigobežnico, istočasno pa izberete neko drugo po svojem okusu ter jo odnesete domov. Lahko jo
obdržite ali pa čez čas ponovno zamenjate za novi naslov. V knjigi, ki jo odložite na poličko
knjigobežnice, lahko pustite tudi sporočilo za naslednjega bralca, lahko zapišete lepo misel, svoj bralni
vtis, navdušujočo vrstico ali spodbudni verz iz knjige …

Ker je Ferdova knjigobežnica šolska, bi želeli, da je prvenstveno namenjena izmenjavi otroške ter
mladinske leposlovne in poučne literature, menjate pa lahko tudi izvode revij za otroke in mladino.
Ferdovo knjigobežnico moramo vzeti za svojo, kar pomeni, da bomo z njo vsi odgovorno in spoštljivo
ravnali. Samo tako ji bomo zagotovili dolgo življenje in ji pomagali, da bo dobro opravljala svojo nalogo
– spodbujala k branju, izmenjavi kakovostnih knjig ter pripomogla k utrjevanju in širjenju bralne kulture.

6. junij 2018 - EKSKURZIJA: BLED
V sredo, 6. junija 2018, so učenci 3. a in 3. b-razreda z avtobusom odšli na vodeno interdisciplinarno
ekskurzijo na Gorenjsko, smer Bled. Najprej so se ustavili v Dinoparku pri Lescah. Pomalicali so in si
ogledali atraktivne dinozavre. Fascinirani so bili nad njihovo pristnostjo.
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Nato so se odpeljali proti Blejskemu gradu in izvedeli zanimivosti o jezeru, Marijini cerkvici na otočku,
prvi omembi Blejskega gradu, njegovih lastnikih in namembnosti ter slišali legendi o nastanku jezera in
zvonu želja.
Na Blejskem gradu so najprej zavili v grajsko tiskarno, kjer so poslušali kratko predavanje o tiskanju
nekoč in skupaj naredili odtis. Nato so si ogledali predstavitvene filme, sledil je ogled Blejskega gradu,
kapele in muzeja. Nad razgledom z gradu so bili navdušeni.

Prijetno preživet dan so zaključili s slastno pojedino na pikniku.
Zadovoljni in polni novih vtisov so se pred šolo vrnili ob 14.20.

6. junij 2018 - ŠPORTNI DAN – Festival športa
V sredo, 6. 6. 2018, smo po letnem delovnem načrtu izpeljali športni dan za 7. razred.
Odpravili smo se v Žalec, kjer bo potekal 9. festival športa otrok in mladine. Na festivalskem
dogajanju so se učenci lahko preizkusili v več kot dvajsetih različnih športnih dejavnostih in delavnicah.
Med zanimivejšimi točkami so bili športi, s katerimi se mladi ne srečujejo vsakodnevno. S kajaki in supi so
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lahko veslali v improviziranem bazenu, veslali so tudi na ergometrih, plezali na plezalnem stolpu, skakali
na »mini« skakalnici, tekli z nordijskimi rolkami, lovili ravnotežje na deski, na voljo je bilo mnogo zanimivih
dejavnosti.

6. junij 2018 - POT PASTIRSKIH ŠKRATOV NA KRVAVCU
V sredo, 6. junija 2018, so se učenci 1. a in 1. b razreda matične šole ter učenci 1. in 2. razreda iz
Temenice z avtobusom odpeljali proti Krvavcu. Ko smo prispeli do spodnje postaje, so nas pričakali
vodniki. Z gondolo smo se peljali na zgornjo postajo.
Na vrhu smo pri brunarici Sonček malicali in se razdelili v 3 skupine (po razredih) in tako začeli Pot
pastirskih škratov po Krvavcu. Sama pot je bila učencem zelo zanimiva, saj so imeli na vsaki postaji
določeno nalogo, ki so jo morali opraviti. Po polovici poti so se učenci pri tako imenovani Plaži na Krvavcu
ustavili in imeli nekaj časa za malico in igre. Po krajšem počitku so z velikim navdušenjem nadaljevali
preostanek poti. Na koncu poti so rešili skrivnostni urok in za nagrado dobili pastirsko piščalko. Čisto za
konec smo slišali še pravljico, ki jo je zelo doživeto povedal eden izmed vodnikov.

Tako smo dan preživeli v naravi. Veseli, nasmejani in utrujeni smo se s kabinsko žičnico spustili v dolino,
kjer nas je pričakal avtobus in nas popeljal domov.

7. junij 2018 - DOMAČA POKRAJINA
V četrtek, 7. junija 2018, so imeli četrtošolci naravoslovno tehniški dan, ki so ga poimenovali kar
zaključna ekskurzija. Tokrat so spoznavali tudi svet pod zemljo.
Najprej so imeli panoramsko vožnjo z avtobusom skozi občinsko središče in sledil je prvi postanek na
Muljavi, kjer so si ogledali Jurčičevo domačijo – kulturno znamenitost občine.
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Pot so nadaljevali preko sosednje občine Dobrepolje. Sledil je postanek na Trubarjevi domačiji, kjer
so utrdili znanje o prvi slovenski knjigi. Odpravili so se še v sosednjo občino Grosuplje, in sicer so imeli
voden ogled Županove oz. Taborske jame.
Lepote kraške jame so učence čisto prevzele in z zanimanjem so si ogledovali, kaj zmore narediti voda
pod zemeljskim površjem. Bili so navdušeni, saj so znanje, ki so ga pridobili pri pouku, nadgradili še
izven učilnice.

7. junij 2018 - ŽIVALSKI VRT
V četrtek, 7. junija 2018, so imeli učenci drugega razreda matične šole športni dan.

Odpravili smo se v živalski vrt v Ljubljano. Po prihodu v Ljubljano jih je pričakalo sončno vreme. Pred
vstopom v živalski vrt je sledila malica. Nato so se učenci razdelili v dve skupini. Sledil je ogled živalskega
vrta z vodičem in seznanitev oziroma rokovanje s kuščarjem in kačo.
Učenci so spremljali zanimiv trening morskega leva in si ogledali še ostale živali. Po zanimivem ogledu
je sledila malica in sladoled. Ob 12.00 je sledil odhod avtobusa proti šoli. Ob vrnitvi v šolo so prijetno
utrujeni odšli na kosilo ali domov.

8. junij 2018 - DINARSKOKRAŠKI SVET
Ob 7.30 smo se spremljevalke z učenci 5. razreda (41 učencev, 1 učenka odsotna) z avtobusom
odpeljali proti Uncu, kjer nas je pričkal krajevni vodič in nas popeljal na ogled krajinskega parka Rakov
Škocjan. Najprej smo si ogledali ostanke cerkve sv. Kancijana, Veliki in Mali naravni most, reko Rak in
Tkalco jamo. Pot nas je vodila naprej do Cerkniškega jezera, kjer smo si ogledali maketo Cerkniškega
jezera, posnetek o življenju domačinov na Cerkniškem jezeru, nato pa je sledila še vožnja z lojtrnikom ob
Cerkniškem jezeru. Učenci so se ob sončku posladkali s sladoledom.

Poslovili so se od Notranjske in si ob prijetni vožnji z avtobusom ogledovali in spremljali kraje in
pokrajine dinarskokraškega sveta. Polni pozitivnih vtisov smo se pripeljali pred OŠ Ferda Vesela ob
14.30.
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14. junij 2018 - ŠPORTNE IGRE
Športni dan za učence 1. triade matične šole je bil izveden 14. junija 2018 v šolski telovadnici, plesni
dvorani in v prostorih 1. triade.
Tema športnega dne so bile Športne igre, ki so bile zaradi vremena malo prilagojene. Učenci so se v
prvem delu pomerili v telovadnici razdeljeni po treh postajah kjer so se pomerili v treh igrah: Kradljivček,
Iskanje lukenj in V zraku. Od enega vadbenega prostora do drugega so se morali prebiti preko različnih
ovir.

Po malici so bili učenci razporejeni na tri postaje kjer so se pomerili v naslednjih igrah: Štafetne igre
z žogami, Žoganje v krogih, Poglej in poimenuj, Zadeni tarčo ter Zapleši z mano.
Učenci so zavzeto tekmovali in plesali, uživali v igrah in bili ob koncu dne že pošteno utrujeni. Veselili
so se svojih uspehov in upali, da se podoben dan kmalu ponovi.

14. junij 2018 - BELA KRAJINA
V četrtek, 14. junija, so sedmošolci obiskali Belo krajino. Po spoznavanju bogate naravne, kulturne in
zgodovinske dediščine Bele krajine v vasi Pusti Gradec so si ogledali še zanimiv Klepčev mlin ter
starodavno žago venecijanko. Gospa Vera Vardjan je učencem predstavila lončarsko obrt, belokranjske
hise ter jim zaupala svojo neverjetno življenjsko zgodbo. Ekskurzijo so sedmošolci zaključili z vodnimi
norčijami v Dolenjskih Toplicah.
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14. junij 2018 - PRIMORSKA
Učenci so se z avtobusnim prevozom najprej odpeljali do Trsta, kjer so si ogledali njegove značilnosti,
nato pa so se odpravili na grad Mira Mare kjer so spoznali življenje nekdanjih prebivalcev.
V Kopru so si v Vivariju ogledali eksotične živali in pomalicali. Nato pa so se odpeljali do Strunjana,
kjer so uživali v prostem času in kopanju.
Zaključna ekskurzija je potekala tako kot smo si zamislili. Za drugo leto le predlagava, da se na
gradu Mira Mare skupina zadrži nekoliko dlje in si podrobno ogleda park, ki se razprostira okrog gradu.

14. junij 2018 - SPOZNAVANJE ŠTAJERSKE
V četrtek, 14. 6. 2018, so se učenci 6. razredov odpravili na zaključno ekskurzijo po Štajerski.
Ogledali so si grad Reihenbug v Brestanici, nato jih je pot vodila proti Podčetrtku, kjer so se posladkali
v čokoladnici Olimia, nato pa so odšli v Aquapark v Podčetrtek. Dan je prehitro minil in zadovoljni so se
v poznih popoldanskih urah vrnili domov.

15. junij 2018 - VALETA
Projekt valete je aktivno potekal že od meseca februarja. Učenci so pripravili kulturni in zabavni
program namenjen zaposlenim, učencem šole in staršem. Prireditev je potekala od 7.30 do 13.00. Do
enajste ure so izvedli generalko in dokončali vse potrebno, kar jih je še čakalo za izpeljavo programa.

Sledila je prijetna valeta. Program je bil sestavljen iz kulturnega programa, ki je vključeval
predstavitev generacije 2018, zahvale učiteljem in drugim delavcem šole, in iz zabavnega programa.
Zabavni program je bil izpeljan v dveh delih.
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V prvem delu so bili skeči, v drugem pa igre ob predaji ključa osmim razredom. Tokrat so si ga
prislužili učenci 8. b razreda.

20. junij 2018 - MPZ v MIRABILANDIJI
Sreda, 20. junija, je bila za mladinski zbor zelo posebna! Po izjemno delavnem in uspešnem letu smo
pevke odšle na nagradni izlet v zabaviščni park v Italiji.

Več: Po kar dolgi vožnji so v Mirabilandiji doživele številne adrenalinske atrakcije in vodne
dogodivščine za bolj in manj pogumne! Kar naprej so bile premočene do kože! Strašni vlakci smrti, dih
jemajoči tobogani, neverjetni obrati v vseh mogočih smereh in nore hitrosti so jim pognale po žilah res
ogromno adrenalina. Peljale so se z ogromnim vrtečim kolesom, drugim največjim v Evropi, se spuščale
po brzicah s čolni ter doživele prosti pad. Ogledale so si lahko nepozabne predstave in šove z
neverjetnimi kaskaderji na motorjih in avtomobilih.
Dan poln zabave in adrenalinskih doživetij jim je seveda prehitro minil. Vožnja domov jim je hitreje
minevala ob nagradnem kvizu, ogledu filma ter predvsem ob veselem in sproščenem druženju. Res je
nekaj posebnega biti v mladinskem zboru! Naslednje leto pa spet!
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21. junij 2018 - POMLADANSKI POHOD
Ob 7.30 smo se z učenci 5. razreda (40 učencev, 2 učenca sta bila odsotna) odpravili proti Lavričevi
koči na Gradišču. Pot nas je vodila po gozdni poti, učenci pa so bili zelo sproščeni in dobrovoljni.
Tik pod vrhom je učencu 5.a razreda, Tomažu Koporcu, postala pot pretežka in je zažel zelo hitro in
težko dihati. Z našo pomočjo se je učenec umiril in počasi nadaljeval pot do koče.
Učenci so se pri koči posedli po klopeh in pomalicali. Nato pa smo se razdelili v štiri skupine. Igrali
smo se zabavne igre z baloni, vodnimi baloni, obroči, žogo …

Učenci so bili zelo razigrani. Čas nam je zelo hitro minil, učenci pa so si želeli še več iger in druženja.
Pot proti šoli nam je minila hitro in brez posebnosti. V šolo smo se vrnili ob 12.00.

20. junij 2018 - SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ
Na tehniškem dnevu je bilo prisotnih 50 učencev. Učenci so bili v muzeju razdeljeni v dve skupini.
Ogledali smo si stalno razstavo o razvoju šolstva na Slovenskem in imeli učno uro lepopisa, iz leta 1930.
Učenci so se seznanili s pomenom in vlogo lepopisja v šoli. Pisali so lepopisne črke s peresnikom in »tinto«
na učne liste. Učenci so bili nad današnjimi doživetji navdušeni in presenečeni.
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ZBIRALNE AKCIJE PAPIRJA
1. ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA
Od 18. 09. do 22. 09. 2017 je na šoli potekala prva zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo
zbrali 6520 kg starega papirja, kar znaša 751,30 €.
Pridobljena denarna sredstva so namenjena učencem 9. razredov (90% - 676,17 €), 10% - 75,13 €
pa bo šlo v šolski sklad.

2. ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA
Od 5. 2. do 7. 2. 2018 je na šoli potekala druga zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo zbrali
3200 kg starega papirja, kar znaša 278,24 €.
Pridobljena denarna sredstva so bila namenjena šolskemu skladu.

3. ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA
Od 9.4. do 10.4.2018 je na šoli potekala 3. zbiralna akcija starega papirja. Skupaj smo zbrali kar
21040 kg starega papirja ter si prislužili 1672,26 €.
Vsi razredi si zaslužijo pohvalo, še posebno pa je potrebno izpostaviti razrede, ki so zbrali več kot
tono papirja. Ti razredi so: 3.a, 4.b, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a in 8.b.
Vsem, ki ste sodelovali in boste sodelovali tudi v prihodnje najlepša hvala.
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DOSEŽKI UČENCEV
NA ŠOLSKI, DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
V šolskem letu 2017/2018 so učenci Osnovne šole Ferda Vesela dosegli odlične rezultate na učnem
področju in na tekmovanjih v znanju, glasbi, plesu, folklori in športu.
Ob zaključku devetletnega izobraževanja se v ZLATO KNJIGO vpišejo in prejmejo ZLATI ZNAK šole
učenci, ki so bili v obdobju od 6. do 9. razreda učno zelo uspešni. V generaciji, ki letos zaključuje
devetletko, so to Martina Glavič, Ana Koleša, Valeriia Kravchenko, Ana Strah, Zala Vidic, Vid Habič,
Špela Hribar, Hana Kavšek in Neža Zvonar.
Na 18 tekmovanjih iz znanj, ki jih je organizirala šola, so učenci od 1. do 9. razreda skupaj dosegli
220 bronastih priznanj, 16 srebrnih priznanj in pet zlatih priznanj.
Učencem ob zaključku šolskega leta podelimo ŠOLSKA PRIZNANJA za prizadevnost na šolskem in
izvenšolskem delu. V letošnjem letu so to učenci Jure Koleša, Brina Šket, Isabela Strojanšek, Matic Šteh,
Špela Mohar, Maj Šmid, Luka Bogolin Rakar, Hana Koleša, Žak Grabljevec, Aleksea Dimec, Klara
Dolničar, Alla Kvashina, Veronika Sreš, Anna Kokolj, Benjamin Kutnar, Ana Adamlje, Luna
Pangršič, Mirjam Zvonar, Martina Šmid, Kristina Črnič, Zala Miklič, Tony Urbas, Tilen Zupančič,
Matevž Košak, Ambrož Poljšak, Martina Glavič, Tjaša Grandovec, Ana Koleša, Manca Koščak,
Valeriia Kravchenko, Gal Maršič, Gašper Primc, Tomaž Razinger, Ana Strah, Zala Vidic, Leon Žonta,
Kaja Gliha, Vid Habič, Špela Hribar, Hana Kavšek, Jon Kenda, Neja Kristan, Matija Kutnar, Klavdija
Mirt, Ula Pangršič, Ana Barbara Poljšak, Simon Verbič in Neža Zvonar.
V SREBRNO KNJIGO se ob zaključku šolskega leta vpišejo in prejmejo samostojno ali v skupini Srebrni
znak učenci, ki dosežejo izjemne dosežke na tekmovanjih v znanju, športu, glasbi…, tako na državni kot
mednarodni ravni.
Ana Adamlje, Valeriia Kravchenko in Zala Vidic so osvojile zlato priznanje na državnem
tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni, mentorica Sabina Rozina. Alla Kvashina je osvojila zlato
priznanje na državnem tekmovanju v znanju astronomije, mentorica Anica Vozel. Vid Habič pa je osvojil
zlato Proteusovo priznanje pod mentorstvom Sonje Škof.
Učenke, ki so z mladinskim pevskim zborom na državnem tekmovanju prejele zlato priznanje z odliko
in naslov najboljši mladinski zbor debitantk so: Ema Adamlje, Aleksea Dimec, Kaja Kastelic, Zoja Verbič,
Klara Dolničar, Alja Božič, Nina Hribar, Iva Koščak Mencin, Sara Peček, Ana Rus, Neja Novak, Alenka
Fajdiga, Maruša Glavan, Lucija Kramar, Kristina Črnič, Nina Grabnar, Katja Markovič, Zala Miklič, Vanja
Pevc, Katja Vencelj, Mirjam Zvonar, Zoja Hribar, Martina Šmid, Tjaša Grandovec, Špela Hribar, Sara
Kavazović, Neja Kristan, Ana Barbara Poljšak, Ana Strah, Klara Verbič in Neža Zvonar. Mentorica
pevskega zbora je Simona Zvonar.
Na športnem področju je Mai Sadar osvojil naslov državnega prvaka v kartingu in naslov
mednarodnega Sportstil prvaka, trener Dominik Sadar. Benjamin Kutnar je s košarkarsko ekipo osvojil 2.
mesto na mednarodnem turnirju, trener Andraž Ulčar. Vid Kompare in Matevž Žurga pa sta bila del ekipe,
ki je osvojila 2. mesto na državnem rokometnem prvenstvu, trener Aleksander Polak. Manca Koščak, Žan
Mavrin in Luka Janc so bili med najuspešnejšimi v sankukai karateju, trener Jože Kastelic. Klara Dolničar
in Karin Potokar sta blesteli na plesnem parketu, mentorica Maja Zrilić. Ana Rus je z likovnim izdelkom na
državnem likovnem natečaju osvojila 3. mesto, mentorica Jelka Rojec. Martina Šmid je pod mentorstvom
Nataše Peklar na mednarodnem glasbenem tekmovanju osvojila srebrno plaketo.
Na mednarodnem tekmovanju mažoretk so pod mentorstvom Urše Štefanič Mlakar posegle po odličjih
učenke Ema Adamlje, Karin Potokar, Gaja Rovanšek, Klara Pajek, Sara Pahar, Luna Pangršič, Višnja
Štibernik, Neja Ambrož, Alenka Fajdiga, Kaja Gliha, Klavdija Mirt, Ula Pangršič in Lina Sever.
S folklorno skupino Vidovo so na državnem srečanju otroških folklornih skupin z mentoricama
Katarino in Anito Kotar, prejeli zlato priznanje učenci Katarina Verbič, Katarina Štokar, Meta Dremelj,
Katja Adamlje, Andraž Mostar, Ana Kotar, Iva Koščak Mencin, Neža Zoe Perklič, Maruša Glavan, Ana
Adamlje, Neja Ambrož, Eva Kotar, Tjaša Grandovec in Neja Kristan.
Čestitamo našim uspešnim »Ferdovcem«.
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ŠOLA, BLAGOR ZA MLADEŽ IN NAROD
(IZ ŠOLSKE KRONIKE, 1910)
Šentvid je dobil svoje ime po farnem zavetniku svetem Vidu, kasneje pa je bilo Šentvidu dodano še
ime sosednje Stične, ki si je svoj sloves ustvarila s starodavnim samostanom. Dejansko je zgodovinska
izpričanost Šentvida starejša od Stične. Prav v ustanovni listini stiške cistercijanske opatije se nahaja
najstarejši znani zapis o Šentvidu. V njej se omenja šentviška župnija kot kraj, v katerem so se leta 1132
naselili prvi menihi, ki so od tu hodili zidat stiški samostan. Danes se ta del Šentvida imenuje Stari trg.
Šentviška župnijska cerkev sv. Vida je torej starejša od stiške bazilike, o njeni romanski izvirnosti
pričajo mnoge posebnosti, ki so bile kasneje, predvsem v baroku, večinoma zabrisane. Šentvid se že
leta 1140 omenja kot »oppidum sancti Vitti« (mesto ali trg svetega Vida). Takratna pražupnija Šentvid
je obsegala obsežno območje med Savo in Krko, oz. 15 današnjih samostojnih župnij. Kraj je bil močno
sejemsko mesto in je tekmoval celo z Ljubljano.
Moč je začela pešati po letu 1360, ko je nadvojvoda Rudolf IV. prepovedal skoraj vse sejme, osrednje
dolenjsko središče pa je začelo postajati Novo mesto. Pod višnjegorsko oblast je prešel Šentvid 1478.
leta, ko je bila Višnja Gora zaradi obrambe pred Turki povzdignjena v mesto, to pa je pomenilo nadaljnje
upadanje moči Šentvida. Od nekdanje obsežne prafare je danes ostala sicer teritorialno še vedno velika
župnija svetega Vida z 12 podružničnimi cerkvami.

ZGODOVINA ŠOLSTVA V ŠENTVIDU PRI STIČNI
Glede točne letnice začetka šolstva v Šentvidu pri Stični vlada kar nekaj zmede, saj viri navajajo
različne podatke in niso vsi najbolj
zanesljivi. Po podatkih iz šolske kronike, ki jo
je za nazaj napisal nadučitelj Janez
Skerbinec (Škrbinc) in jo poimenoval O
začetkih ljudske šole v Šentvidu, naj bi bila
šola ustanovljena leta 1795. A v
Nadškofijskem arhivu v Ljubljani hranijo
pismo prvega učitelja Antona Antončiča, v
katerem je navedel, da v Šentvidu uči že od
leta 1786. V dokumentu iz Šolskega muzeja
pa je napisano, da se je šolstvo pričelo že
leta 1784. Takratno dvorazredno ljudsko
šolo v kaplaniji je obiskovalo le 40 učencev. 1858. leta je beneficiat Tomaž Greznik podaril šoli svojo
hišo, 1877 je postala šola trirazredna, tri leta kasneje pa že štirirazredna. Prva svetovna vojna je
preprečila načrte krajevnega šolskega urada za gradnjo nove šole. Leta 1920 so se odločili za popravilo
in razširitev stare šole, ki je postala petrazrednica, leta 1933 pa šestrazrednica s kvalitetnimi praktičnimi
programi za dečke in deklice. Na šolskem vrtu je potekal kmetijski pouk, dekleta pa so se izpopolnjevala
v ročnih delih. Telovadili so na travniku, kjer danes stoji trgovina. Po letu 1945 so potrebe po novi šoli
postajale vedno večje in tako je bila 25. oktobra 1966 na zdajšnjem mestu postavljena nova sodobna
šola, ki je v letu 1994 pridobila še prepotrebno športno dvorano. Vse večje število učencev in pa
uvajanje novosti v šolski prostor je terjalo temeljito prenovo ter dograditev dodatnih prostorov. Da se
je 1. septembra 2007 zgradil sodobno opremljen objekt, gre zahvala Občini Ivančna Gorica.
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SLIKAR FERDO VESEL (1861–1946)
Osnovna šola v Šentvidu pri Stični nosi ime
po Ferdu Veselu, enem izmed najpomembnejših
umetnikov v skupini slovenskih slikarjev realistov
in impresionistov. Rojen je bil leta 1861 na
Poljanah v Ljubljani, šolal se je na ljubljanski
realki in študiral na dunajski akademiji. Živel in
delal je v krogu Ivane Kobilce, Riharda
Jakopiča, Jožefa Petkovška, Antona Ažbeta …
Njegov nemirni umetniški duh se nikakor ni
mogel umiriti in ustaliti. Tako je veliko potoval
in delal po Evropi. Po vrnitvi iz tujine se je za
nekaj časa naselil v mekinjski samostan pri
Kamniku, poleti 1901 pa je prišel v gradič
Grumlof pri Radohovi vasi, ki naj bi mu postal
pravi dom. Pa temu ni bilo tako, pričela se je
prva svetovna vojna in kot politično sumljiva
oseba je z Ivanom Cankarjem delil težko usodo
v internaciji.
Leta 1917 se je spet vrnil na svoj dolenjski
gradič. Nemiren čas iskanja se je ujel s tokovi
sodobnega slovenskega slikarstva in ga spodbujal k spontanemu slikarskemu izrazu. Leta 1938 je Ferdo
Vesel zbolel in na Grumlofu dočakal drugo svetovno vojno, ki je prinesla veliko trpljenja in tragičnih
dogodkov. Preselil se je v Ljubljano in tam leta 1946 umrl.
Ferdo Vesel je bil silovit, nagonski slikarski značaj, problemsko razgibana osebnost, nemiren iskalec
novih krajev in slikarskih izrazov. Z odločnostjo se je odtrgal od malomeščanstva in odšel študirat,
zapustil je službo in postal svobodni umetnik. Po evropskih popotovanjih je našel miren kotiček v
dolenjski pokrajini. Živel je preprosto in v skromnih razmerah. Ni ga zanimalo, kaj mislijo o njem. Bil je
boem, vedno pripravljen na duhovit pogovor. Svoje delo je ocenjeval strogo, zanj je bila umetnost težko
in naporno delo, ki je nekaj enkratnega, in zaradi tega se je od svojih slik težko ločeval, nerad jih je
prodajal.

KOLOFON
Izdala in založila: OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični; Za založnika: Janez Peterlin; Pripravili:
Delavci OŠ Ferda Vesela; Uredilain oblikovala: Jerca Starc.
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