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Spoštovani starši!  

Le skupaj lahko ohranjamo šolo učinkovito, lepo in prijazno!

Končale so se počitnice, šola je spet polna otroške razigranosti, smeha, veselja … Prvošolčki 
zvedavo in nekoliko prestrašeno ogledujejo novo okolje, učenci z nekoliko daljšim statusom 
izmenjujejo počitniška doživetja, starejši učenci, ki se že počasi spogledujejo s srednjo šolo, 
pa kažejo svojo zrelost in umirjenost. Vsem učencem, učiteljem in tudi staršem pa je skupno 
neko pozitivno pričakovanje, ustvarjalni nemir, prijeten občutek varnega okolja … in pa 
načrtovanje dela ter postavljanje ciljev v novem šolskem letu. 

Čeprav so naše misli in cilji usmerjeni predvsem v prihodnost, v novo šolsko leto, ne smemo 
pozabiti na minulo šolsko leto, kajti bili smo izjemno uspešni. V Zlato knjigo se je vpisalo 
pet učencev, saj je njihova povprečna ocena zadnjih treh let je višja od 4,5, v Knjigo dosežkov 
je bilo vpisanih 29 učencev. To so učenci, ki so na državnih tekmovanjih posegli v sam vrh. 
Uspešni smo bili tudi pri nacionalnem preverjanju znanja. Naši šestošolci in devetošolci so 
pri preverjanjih presegli državno povprečje. Uspehov smo bili izjemno veseli, hkrati pa se 
zavedamo, da bomo v tem šolskem letu morali tako učenci, učitelji in starši vložiti veliko 
truda, da bomo nadgradili ali ohranjali našo uspešnost. Prejšnje šolsko leto smo letvico 
uspešnosti postavili izjemno visoko. Naj nam bo vsem to izziv za naše delo v šolskem letu 
2015/2016.

Nismo pa bili uspešni samo na vzgojno-izobraževalnem področju. V času počitnic smo urejali 
okolico šole, polepšali notranje prostore in nakupili del opreme za pouk. Tako smo:
• posodobili računalniško opremo,
• zamenjali del dotrajanih oken, 
• popravili stare in namestili nove žaluzije, 
• prepleskali del šolskih prostorov, 
• na avtobusni postaji namestili klopi in mize, 
• postavili obvestilne table, 
• z dograditvijo in urejanjem parkirnih prostorov ob vrtcu tudi mi pridobili na varnosti in  
 uporabnosti šolskega otroškega igrišča,
• polepšali našo podružnično šolo v Temenici.

Največja pridobitev pa je vsekakor dvižna ploščad – dvigalo, ki smo ga namestili v šolski prostor.  

Z vsemi novostmi smo še izboljšali pogoje dela in prepričani sem, da bomo trend naše 
uspešnosti vzgojno-izobraževalnega dela ohranjali in nadgrajevali. Seveda, učenke in učenci, 
če boste k temu prispevali svoj delež tudi vi s svojim zavzetim šolskim delom. Le skupaj z 
vami, učitelji, starši in vsemi, ki na takšen ali drugačen način vstopajo v šolski prostor, lahko 
ohranjamo šolo učinkovito, lepo in prijazno.

Naj končam z željo, da se šolsko leto prične z velikimi načrti, prijaznostjo in nasmehom na 
obrazih in se tako v juniju tudi konča.

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: 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 ima preko petnajst tisoč prebivalcev. Njeno središče je hitro razvijajoče se naselje Ivančna 
Gorica, na katero 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 Virju in rimski 
miljni kamen v središču Ivančne Gorice. 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 – do Krke. Vse to in še mnogo več je Dežela desetega brata, kot  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 ...« Tako je dejal Jurčičev junak deseti brat in to še danes velja.

Osnovno šolo Ferda Vesela Šentvid pri Stični v 
šolskem letu 2015/2016 šolo obiskuje 379 učencev 
na matični šoli in 10 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 2014/2015 
je šolo v CZBO obiskovalo 332 učenec, ki so prihajali 
iz 153 slovenskih šol. Pouk poteka v dopoldanskem 
času, od 1. do 9. razreda na matični šoli v 18 oddelkih in 5 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. Skupaj imamo 23 
oddelkov.

Želimo postati šola:

• ki bo dajala učencem taka znanja, s katerimi bodo dosegli primerljive rezultate z vrstniki  
 drugih šol v Sloveniji in v državah Evropske unije,
• 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 in samostojne osebnosti,
• v katero bodo učenci radi prihajali zaradi znanja, ki ga pridobivajo preko zanimivih in  
 raznolikih oblik in metod dela in 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.

V šolskem letu 2015/2016 bomo posebno pozornost namenjali:

• uvajanju prvega tujega jezika v drugi in tretji razred,
• uvajanje neobveznih izbirnih predmetov na razredni stopnji, 
• nadarjenim učencem in učencem z učnimi težavami, 
• sprotnemu spremljanju vsebin, organizacije in finančnih izhodišč zapisanih v LDN,
• racionalni kadrovski zasedbi,
• racionalni porabi finančnih sredstev.
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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.

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://www.osferdavesela.si .
Vodja šole: Irena Novak, telefon: 01 788 78 04, e-pošta: irena.novak@guest.arnes.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://www.osferdavesela.si. 
Vodja šole: Lidija Oštir, telefon: 01 787 41 47, e-pošta: lidija.ostir@guest.arnes.si.

3   ŠOLSKI OKOLIŠ

V šolski okoliš Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični spadajo naslednja naselja, ki jih 
navajamo.  

3.1  Centralna šola v Šentvidu pri Stični
Artiža vas, Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Glogovica, Griže, Grm, Hrastov Dol, 
Lučarjev Kal, Male Češnjice, Male Pece, Mali Kal, Petrušnja vas, Podboršt, Pokojnica, Pristavlja 
vas, Radohova vas, Sad, Sela pri Dobu, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Šentvid 
pri Stični, Škoflje, Trnovica, Velike Češnjice, Veliki Kal, Velike Pece, Zaboršt pri Šentvidu.

3.2  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.

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

Pomočnik ravnatelja: Anton Linec, 
telefon: 01 788 78 09, 
e-pošta: anton.linec@guest.arnes.si. 
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3.3  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 
vzgojno-izobraževalni 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 
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.

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.
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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.

Aktiv razrednikov sestavljajo vsi razredniki oddelkov. Aktiv usklajuje ter koordinira naloge, 
ki so vezane na organizacijsko–tehnično delo oddelka oziroma razreda. 

Razredni in oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-
izobraževalno 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.
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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.

Upravljanje šole

Svet šole

Strokovni 
organi šole

Učiteljski zbor

Strokovni aktivi
Predmetni aktivi
Aktiv razrednikov

Razrednik

Svet staršev 
(predstavniki staršev  

vsakega oddelka)

Organiziranost 
učencev

Oddelčna skupnost

Šolska skupnost
Parlament

ORGANIZIRANOST 
ŠOLSKEGA PROSTORA

Oddelčni zbor staršev
(vsi starši posameznega 

oddelka)

Organiziranost 
staršev

Razredni in oddelčni 
učiteljski zbor

Ravnatelj
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5     ORGANIZACIJA POUKA
5.1   Strokovni delavci šole

5.1.1  Razredna stopnja

Lidija Oštir razredni pouk 1. in 2. r. POŠ Temenica

Alenka Ivanjko OPB, OPZ 1. in 2 r. POŠ Temenica

Jana Šetina Tomažič razredni pouk 1. a 402

Ana Potokar Blatnik razredni pouk 1. b 401

Martina Ratajec druga učiteljica, OPB 1. a, 1. b 401, 402

Mojca Kravcar Glavič razredni pouk 2. a 407

Jana Grabljevec razredni pouk 2. b 406

Mojca Mikolič razredni pouk 3. a 303

Matea Curkova razredni pouk 3. b 309

Vida Bregar Tomažič razredni pouk 4. a 211

Polonca Lampret razredni pouk 4. b 116

Zlatka Kastelic razredni pouk 5. a 154

Polona Habič Rus razredni pouk 5. b 117

Marcel Talt-Lah TJA 217

Sonja Škof GOS 217

Simona Zvonar OPZ 115

Karla Oven ŠPO 419

Lea Kastelic OPB 404

Laura Ambrožič OPB 404

Nejka Omahen Šikonja OPB 404

Martina Zajc Todorović OPB 404

Robert Bregar OPB 404

Izidor Gabrijel OPB 404

Emilijan Grgić spremljevalec učenca

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
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5.1.2  Predmetna stopnja

Martina Jurkovič MAT 6. a 218

Sabina Rozina BIO, KEM, NAR 6. b 215

Martina Zajc Todorović ŠPO 7. a 120

Mateja Lesjak MAT, RAČ 7. b 216

Robert Bregar ŠPO 8. a 220

Nina Pavlin SD 8. b 206

Karla Oven ŠPO 9. a 205

Jelka Rojec GEO, LUM 9. b 151

Marta Orel SLJ 207

Anica Volkar SLJ 109

Marija Zajc KEM, TIT 146

Anica Vozel MAT, FIZ 120

Polonca Kastelic ZGO, TJA 205

Nejka Omahen Šikonja DKE 109

Katja Šuštar KNJIŽNIČARKA, SLJ 204

Simona Zvonar GUM, SLJ 115

Sonja Škof BIO, GOS 218

Jana Zupanc TJA, TJN 217

Nevenka Rugelj TJA, TJN 217

Izidor Gabrijel RAČ 202

Vesna Pačnik DSP, defektologinja 222

Mojca Bohinec DSP, defektologinja 221

Nina Pavlin DSP, socialna pedagoginja 222

Irena Novak DSP, pedagoginja 405

Anton Linec DSP, psiholog, pomočnik 105

Ime in priimek Predmet poučevanja Razrednik Matični prostor
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5.1.3  Strokovni delavci Podružnične šole v Centru za zdravljenje bolezni otrok 

Dragica Gračner razredni pouk, LUM od 1. do 5. razreda

Anica Volkar SLJ, ZGO

Simona Zvonar GUM

Marta Orel SLJ

Sonja Škof BIO, NAR, JV

Sabina Rozina KEM 

Jana Zupanc TJA

Nevenka Rugelj TJA

Katja Šuštar KNJ

Izidor Gabrijel MAT, FIZ, TIT od 6. do 9. razreda

Nejka Omahen Šikonja DKE, GEO

Irena Novak DSP

Vodja POŠ CZBO je Irena Novak.

5.1.4  Tehnični delavci šole

Ime in priimek Predmet in razred 
poučevanja

Razrednik

Špela Groznik poslovna sekretarka

Edita Strmole Ropič računovodkinja

Liljana Turk admin. račun. delavka

Stanislava Adamlje gospodinja

Jožica Barle kuharica

Silva Mandelj kuharica

Angelca Grčman kuharica

Silvo Kastelic kuhar

Stojan Dremelj hišnik

Renata Godnjavec čistilka

Tatjana Blatnik čistilka

Andreja Ostanek čistilka

Jožefa Anžlovar čistilka

Olga Prosen čistilka

Ime in priimek Naloge
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5.2  Število učencev
Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica

Število učencev v POŠ CZBO
V PŠ CZBO prihajajo učenci iz celotne države, v lanskem šolskem letu iz 153 šol. V  bolnišnično 
šolo je bilo vključenih 332 učencev, ki so sodelovali pri pouku v povprečju po 30 dni. Na 
podlagi teh podatkov je načrtovana organizacija pouka v šolskem letu 2015/2016.

1. a 9 7 16

1. b 9 8 17

2. a 13 13 26

2. b 12 12 24

3. a 12 8 20

3. b 11 9 20

1.–3. r 66 57 123

4. a 8 11 19

4. b 7 13 20

5. a 11 8 19

5. b 10 10 20

6. a 13 14 27

6. b 13 14 27

4.–6. r 62 70 132

7. a 13 8 21

7. b 10 9 19

8. a 12 9 21

8. b 13 10 23

9. a 9 11 20

9. b 9 11 20

7.–9. r 66 58 124

1.–9. r 194 185 379

Razred Učenke Učenci Skupaj

1. T 2 3 5

2. T 0 5 5

1. in 2. 2 8 10

Razred Učenke Učenci Št. učencev
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Skupno število učencev (brez učencev POŠ CZBO)

5.3  Predmetnik

Matična šola 194 185 379

POŠ Temenica 2 8 10

Skupaj 196 193 389

Šola Učenke Učenci Skupaj

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska 
kultura in etika 1 1

Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmet 1 2/1 2/1 2/1
Izbirni predmet 2 1 1 1
Izbirni predmet 3 1 1 1
Neobvezni izbirni predmeti 2 2 2
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Individualna in skupinska pomoč 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 6 7 6 8 9 11 14 16 14
Število ur tedensko 20+2 23 24 24+2 26+2 25,5 29,5 30 30

Dnevi dejavnosti (število dni) 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Število tednov pouka 38 38 38 38 38 38 38 38 35

Predmet/razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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V šolskem letu 2015/2016 se število ur zaradi možnosti izbire neobveznega izbirnega 
predmeta v 1., 4. in 5. razredu poveča za dve uri. V tretji razred pa se nadaljuje uvajanje prvega 
tujega razreda, število ur se poveča za dve uri. Od prvega do petega razreda imajo učenci 
možnost izbire dodatne ure športne vzgoje. 

5.3.1  Značilnosti prvega triletja

• Opisno ocenjevanje 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 v drugem in tretjem razredu.
• Neobvezni izbirni predmet prvega tujega jezika v prvem razredu.
• Možnost izbire dodatne ure športne vzgoje. 

5.3.2  Značilnosti drugega triletja

• Prehod na številčno ocenjevanje.
• Petstopenjska ocenjevalna lestvica.
• Neobvezni izbirni predmeti v 4. in 5. razredu.
• Za učence 4. in 5. razreda zagotovljeno podaljšano bivanje.
• Obvezno nacionalno preverjanje znanja v šestem razredu.
• V 4. in 5. razredu možnost izbire dodatne ure športne vzgoje. 
 
5.3.3  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 zgodovine.
• Zaradi različnosti učencev na področju znanja in sposobnosti pouk poteka pri matematiki,  
 slovenščini in angleščini v manjših učnih skupinah (MUS).
- Angleščina
• v 6. razredu bo pouk potekal v MUS eno uro tedensko, 
• v 7. razredu bo pouk potekal eno uro tedensko, 
• v 8. in 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v MUS.
- Matematika
• v 6. in 7. razredu bo pouk potekal eno uro tedensko v MUS,
• v 8. in 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v MUS.
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- Slovenščina
• v 6. in 7. razredu bo pouk potekal eno uro tedensko v MUS,
• v 8. in 9. razredu bo pouk potekal pri vseh urah v MUS.

- Fleksibilni predmetnik 
- V sedmem razredu bo potekal v naslednji obliki:
• drugo ocenjevalno obdobje: dve uri IP-LES,
• prvo ocenjevalno obdobje: dve uri tehnike in tehnologije.

- V osmem razredu bo potekal v naslednji obliki:
• prvo ocenjevalno obdobje: dve uri IP LS1,
• drugo ocenjevalno obdobje: dve uri IP LS2,
• drugo ocenjevalno obdobje: dve uri IP LUM,
• prvo ocenjevalno obdobje: dve uri IP POK,
• prvo ocenjevalno obdobje: dve uri geografije in dve uri biologije,
• drugo ocenjevalno obdobje: ena ura biologije in ena ura geografije.

Več informacij o delu, predmetniku in drugih posebnostih si lahko preberete na spletni 
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo (www.zrss.si). 

5.4   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 kriteriji 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.
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5.5   Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, to je ob koncu 6. in 9. 
razreda, je obvezno NPZ. V šolskem letu 2014/2015 bodo šestošolci in devetošolci preverjali 
znanje iz naslednjih predmetov:

* za učence 6. razreda je tretji predmet angleščina
** za učence 9. razredov je tretji predmet zgodovina

Podrobnejša pojasnila in navodila bodo učenci in starši dobili na razrednih urah in 
roditeljskih sestankih.

5.6   Izbirni predmeti

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom 
učencev. Na šoli smo skladno s šolsko zakonodajo - številom učencev v 7., 8. in 9 razredu 
-  v  šolskem letu 2015/2016 oblikovali 17 skupin pouka izbirnih predmetov. 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 največ 20 učencev. 

Triletni izbirni predmeti so praviloma namenjeni vsebinam, ki se vsako leto vsebinsko 
nadgrajujejo. Učenec lahko začne tudi v 7. in 8. razredu z učenjem triletnega izbirnega 
predmeta. 
 
Enoletni izbirni predmet lahko izberejo učenci samo enkrat v zadnjem triletju. V skupini 
so lahko učenci različnih razredov zadnjega triletja. Enoletni izbirni predmet, ki je vezan na 
določen razred, lahko izberejo le učenci tega razreda. 

Izbirni predmeti so redni (obvezni) del tedenskega urnika učencev in se praviloma izvajajo 
6., 7. in 8. šolsko uro. Izbirni predmeti se tudi ocenjujejo.

Čas petek 6. maj 2016 sreda 4. maj 2016 torek 10. maj 2016

Slovenščina Matematika Angleščina*
Zgodovina**
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Nemščina I 7. 22 1 0 Jana Zupanc 2

Nemščina II 8. 14 1 0 Nevenka Rugelj 2

Nemščina III 9. 8 1 0 Jana Zupanc 2

Poskusi v kemiji 8. 10 1 0 Marija Zajc 1

Organizmi v naravnem 
in umetnem okolju 7., 8., 9. 17 1 0 Sabina Rozina 1

Izbrani šport - nogomet 7., 8., 9. 11 1 0 Robert Bregar 1

Računalništvo - omrežja 9. 9 1 0 Izidor Gabrijel 1

Gledališki klub 7. 9 1 0 Nejka Omahen 
Šikonja 1

Šport za sprostitev 9. 32 1 1 Robert Bregar 1

Martina Zajc Todorović 2 9 1 0 Izidor Gabrijel 1

Obdelava gradiv - kovine 8. 7 1 0 Marija Zajc 1

Šahovsko kombiniranje 9. 14 1 0 Karla Oven 1

Likovno snovanje I 7. 8 1 0 Jelka Rojec 1

Likovno snovanje II 8. 8 1 0 Jelka Rojec 1

Likovno snovanje III 9. 9 1 0 Jelka Rojec 1

Varstvo pred nesrečami 9. 22 1 0 Karla Oven 1

Šahovske osnove 7. 14 1 0 Karla Oven 1

SKUPAJ:  234 17 1  21

PREDMET Razred Število 
učencev

Število 
skupin

Število 
delitev Učitelj Število ur

Izbirni predmeti na predmetni stopnji:

Angleščina 1. 33 1 1 Marcel Talt-Lah 4

Nemščina 4., 5. 30 1 1 Jana Zupanc 4

Računalništvo 4., 5. 23 1 0 Mateja Lesjak 1

Tehnika 4., 5. 14 1 0 Marija Zajc 1

Organizmi v naravnem 
in umetnem okolju 7., 8., 9. 17 1 0 Sabina Rozina 1

SKUPAJ:  100 4 2  10

PREDMET Razred Število 
učencev

Število 
skupin

Število 
delitev Učitelj Število ur

Neobvezni izbirni predmeti na razredni stopnji:
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5.7  Dopolnilni pouk
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, ki ugotovi vzroke za učenčevo neuspešnost in o tem pisno obvesti tudi starše. Če 
se učenec dopolnilnega pouka ne udeleži dvakrat zaporedoma, učitelj o tem pisno seznani 
starše. Praviloma bo dopolnilni pouk organiziran takoj po končanem pouku. 

5.8  Dodatni pouk
Učence, ki želijo svoje znanje in vedenje razširiti, vključimo v dodatni pouk. Ti običajno tudi 
tekmujejo v znanju. Praviloma bo dodatni pouk organiziran takoj po končanem pouku ali v 
popoldanskem času, lahko pa tudi v tečajni obliki ob koncu tedna.

5.9  Individualna in skupinska pomoč
Individualno in skupinsko pomoč izvaja svetovalna služba. Nudi jo učencem z učnimi 
težavami, prav tako pa je namenjena tudi nadarjenim učencem. Praviloma bo individualna 
in skupinska pomoč za učence z učnimi težavami organizirana takoj po končanem pouku, za 
nadarjene učence pa tudi v popoldanskem času. 

5.10  Dodatna strokovna pomoč
Namenjena je otrokom s posebnimi potrebami na osnovi odločb, ki jih izda MIZŠ, in jo iz-
vajajo defektolog, pedagog, socialni pedagog  in drugi strokovni delavci šole. Praviloma bo 
dodatna strokovna pomoč organizirana v dopoldanskem času v času pouka. V šolskem letu 
2015/2016 imamo načrtovano naslednje število ur in izvajalce DSP.

Pedagog 0 0 0 0 0 4 7 1 5 17
Defektolog 2 0 0 9 0 8 10 1 9 39
Socialni pedagog 0 0 0 3 2 3 5 6 1 20
Psiholog 0 0 0 0 0 0 3 3 2 8
Učitelj 0 0 0 0 0 1 0 6 0 7
Skupaj: 2 0 0 12 2 16 25 17 17 91

Izvajalec / razred - število ur 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skupaj ur
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5.11  Poklicno usmerjanje
Ena izmed najpomembnejših odločitev v življenju posameznika je izbira poklica oziroma 
izobraževanja. Da bi pridobili  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 
predstavitve, ki so praviloma med tednom v popoldanskem času, povabimo zainteresirane 
učence zadnjih treh razredov in njihove starše. 
Na naši šoli v šolskem letu 2015/2016 načrtujemo v okviru programa poklicne orientacije in 
poklicnega informiranja učencev višjih razredov osnovne šole v mesecu januarju predstavitev 
srednjih šol in njihovih izobraževalnih programov – t. i. tržnico poklicev in srečanja z bivšimi 
učenci naše šole. 
V januarju 2016 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. 

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. Zainteresirani učenci si s starši v popoldanskem 
času lahko organizirano ogledajo določena delovna mesta. Koncept poklicnega usmerjanja 
bosta izvajala Vesna Pačnik in Anton Linec.

5.12  Delo z nadarjenimi
Prepoznavanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli se izvaja na podlagi 
Koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci (Zavod za šolstvo, 1999). 
Faze, ki se izvajajo v okviru koncepta, so: evidentiranje učencev na predlog učiteljev, 
mentorjev in svetovalne službe na podlagi učnega uspeha učenca, dosežkov, tekmovanj 
in hobijev. Evidentirane učence potrdi učiteljski zbor, temu sledi seznanitev staršev s 
pridobitvijo njihovega mnenja in  soglasja  za  identifikacijo področja nadarjenosti. Postopek  
identifikacije se izvede v dveh fazah, in sicer z izpolnitvijo predpisanih ocenjevalnih lestvic za 
posameznega  učenca, kar izvedejo učitelji, in s psihološkim testiranjem z merjenjem splošne 
intelektualne sposobnosti in z individualnimi testi ustvarjalnosti, ki ga izvede psiholog. 
Zadnji korak pred pripravo individualiziranega programa  je sestanek s starši.
S spodbujanjem ustvarjalnosti, kreativnosti, s širitvijo in poglabljanjem znanja v šolskem letu 
2015/2016 načrtujemo vključevanje nadarjenih učencev v različne aktivnosti in dopolnilne 
programe. Pri posameznem učencu se upošteva posebne sposobnosti in močne interese 
z vzpostavljanjem mentorskih odnosov med učencem in učiteljem skozi  različne oblike 
sodelovalnega učenja. Učenci se na posameznih področjih vključujejo v večdnevne tematske 
tabore (likovni, naravoslovni, športni, matematično-fizikalni, jezikovno-umetniški …). 
Koncept dela z nadarjenimi bo vodila svetovalna delavka Mojca Bohinec.
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5.12.1  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 izvenšolsko delo, razredno priznanje 
pa za uspeh in marljivost v razredu. 

5.13  Dnevi dejavnosti
Dnevi 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). 

Vsebinski in časovni razpored dnevov dejavnosti

Matična šola – razredna stopnja

1. Sadovnjak,
2. 10. 2015,
Martina Ratajec

Voda,
22. 10. 2015,
Jana Šetina Tomažič

Pojdimo se gledališče,
5. 11. 2015,
Jana Šetina Tomažič

Jesenski pohod,
24. 9. 2015,
Mojca Kravcar Glavič

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
20. 10. 2015,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Novoletni sejem,
26. 11. 2015,
Nina Pavlin

Veseli december,
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Lidija Oštir,
Jana Grabljevec

Telo in zdravje,
29. 1. 2016,
Martina Ratajec

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Začetek in zaključek 
Bralne značke,
17. 9. 2015,
5. 4. 2016,
Vida Bregar Tomažič

Pomladanski pohod,
18. 5. 2016,
Mojca Kravcar
Glavič

Zaključek šolskega leta,
24. 6. 2016,
Mojca Mikolič

Športne igre,
27. 5. 2016,
Matea Curkova

Jurčkov gozd – Trebnje,
17. 6. 2016,
Ana Potokar Blatnik

Razred Naravoslovni dan Tehniški dan Kulturni dan Športni dan
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2. Življenje nekoč, 
Etnološki muzej
Muljava,
16. 10. 2015,
Mojca Kravcar Glavič

Ustvarjanje iz 
odpadne embalaže,
12. 11.  2015,
Jana Grabljevec

Pojdimo se gledališče,
5. 11. 2015,
Jana Šetina Tomažič

Jesenski pohod,
24. 9. 2015,
Mojca Kravcar Glavič

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
20. 10. 2015,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Novoletni sejem,
26. 11. 2015,
Nina Pavlin

Veseli december,
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Lidija Oštir,
Jana Grabljevec

Travnik spomladi,
18. 5. 2016,
Jana Grabljevec

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Začetek in zaključek 
Bralne značke,
17. 9, 2015,
5. 4, 2016,
Vida Bregar Tomažič

Pomladanski pohod,
18. 5. 2016,
Mojca Kravcar Glavič

Zaključek šolskega leta,
24. 6. 2016,
Mojca Mikolič

Športne igre,
27. 5. 2016,
Matea Curkova

Ogled Ljubljane,
10. 6. 2016,
Jana Grabljevec

3. Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
20. 10. 2015,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Novoletni sejem,
26. 11. 2015,
Nina Pavlin

Pojdimo se gledališče,
5. 11. 2015,
Jana Šetina Tomažič

Jesenski pohod,
24. 9. 2015,
Mojca Kravcar Glavič

Skrbimo za zdravje,
21. 1. 2016,
Matea Curkova

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Veseli december,
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Lidija Oštir,
Jana Grabljevec

Človeško telo,
20. 4. 2016,
Matea Curkova

Ustvarjamo z 
Groharjem,
14. 4. 2016,
Matea Curkova

Začetek in zaključek 
Bralne značke,
17. 9. 2015,
5. 4. 2016,
Vida Bregar Tomažič

Pomladanski pohod,
18. 5. 2016,
Mojca Kravcar Glavič

Zaključek šolskega leta,
24. 6. 2016,
Mojca Mikolič

Športne igre,
27. 5. 2016,
Matea Curkova

Iskanje grajskega 
zaklada,
8. 6. 2015,
Mojca Mikolič

Razred Naravoslovni dan Tehniški dan Kulturni dan Športni dan
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4. Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
20. 10. 2015,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Novoletni sejem,
26. 11. 2015,
Nina Pavlin

Ogled kulturne 
prireditve,
15. 12. 2015,
Polona Lampret

Pohodništvo,
23. 9. 2016,
Martina Zajc Todorovič

Hiša eksperimentov,
11. 3. 2015,
Polona Lampret

Šolski muzej,
2. 3. 2016,
Vida Bregar Tomažič

Veseli december,
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Robert Bregar

Življenje ob morju,
23. 5. 2016,
Vida Bregar Tomažič

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Začetek in zaključek 
Bralne značke,
17. 9. 2015,
5. 4. 2016,
Vida Bregar Tomažič

Krpanov dan in
atletski mnogoboj,
10. 5. 2016,
Vida Bregar Tomažič

Domača pokrajina in 
bližnja okolica šole,
10. 6. 2016,
Polona Lampret

Vodne aktivnosti,
25. 5. 2016,
Vida Bregar Tomažič

Pomladanski pohod,
2. 6. 2016,
Polona Lampret

5. Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
20. 10. 2015,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Novoletni sejem,
26. 11. 2015,
Nina Pavlin

Ogled kulturne 
prireditve,
15. 12. 2015,
Polona Lampret

Pohodništvo,
23. 9. 2015,
Martina Zajc Todorovič

Dolenjski muzej,
12. 1. 2016,
Zlatka Kastelic

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Veseli december,
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Robert Bregar

Dinarsko-kraški svet,
26. 5. 2016,
Zlatka Kastelic

Konstrukcijske zbirke,
13. 4. 2016,
Zlatka Kastelic

Začetek in zaključek 
Bralne značke,
17. 9. 2015, 5. 4. 2016,
Vida Bregar Tomažič

Vodne aktivnosti,
15. 3. 2016,
Polona Habič Rus

Prometni poligon,
19. 4. 2016,
Polona Habič Rus

Varno s kolesom,
22. 4. 2016,
Polona Habič Rus

Pomladanski pohod
17. 6. 2016,
Zlatka Kastelic

Razred Naravoslovni dan Tehniški dan Kulturni dan Športni dan
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POŠ Temenica 

Matična šola – predmetna stopnja

*dejavnosti, ki se bodo izvajale skupaj z učenci matične šole

6. ŠVN - toplotni tok v 
naravi,
12. 1. 2016,
Sabina Rozina

Papir,
19. 11. 2015,
20. 11. 2015,
Marija Zajc

Tolkala v orkestru ter  
znamenitosti Ljubljane,
6.10. 2015,
Simona Zvonar

Pohodništvo,
23. 9. 2015,
Martina Zajc Todorovič

Skrb za zdravje -  
zdravniški pregled,
po dogovoru,
Martina Jurkovič 
Sabina Rozina

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
20. 10. 2015,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Zimska šola v naravi,
13. 1. 2016,
Robert Bregar

Čebele in čebe-
larstvo,
20. 4. 2016,
Mateja Lesjak

Tehniški dan,
šola v naravi,
14. 1. 2016,
Martina Jurkovič

Veseli december (delni),
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Robert Bregar

Novoletni sejem,
26. 11. 2015,
Nina Pavlin

Priprava na sejem (delni),
24. 11. 2015,
razredniki

Vodne aktivnosti,
6. 5. 2015, Robert Bregar
Martina Zajc Todorović

Zaključna ekskurzija,
27. 5. 2016, Martina 
Jurkovič, Sabina Rozina

Razred Naravoslovni dan Tehniški dan Kulturni dan Športni dan

1., 2. r. *Sadovnjak,
2. 10. 2015,
Martina Ratajec

* Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
23.10.2015
Janez Peterlin
Polona Kastelic

*Pojdimo se gledališče,
5.11. 2015,
Jana Šetina Tomažič

*Jesenski pohod,
24. 9. 2015,
Mojca Kravcar Glavič
Lidija Oštir

Telo in zdravje,
29. 1. 2016,
1.r: pregled, 2.r: ND
Lidija Oštir

*Novoletni sejem, 
26. 11. 2015
Nina Pavlin

*Veseli december,
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

*Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Lidija Oštir,
Jana Grabljevec

Moč začimb in zelišč,
spiralna greda,
22. 4. 2016,
Alenka Ivanjko

* Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

*Začetek in zaključek 
Bralne značke
17. 9. 2015, 5. 4. 2016
Vida Bregar Tomažič

Pomladanski pohod - 
Pohod po občini,
8. 5. 2016,
Lidija Oštir

*Zaključek šolskega leta,
24. 6. 2016,
Mojca Mikolič

Srečanje podružničnih 
šol, 25. 5. 2016,
Lidija Oštir

*Jurčkov gozd, Trebnje
17. 6. 2016,
Ana Potokar Blatnik

Razred Naravoslovni dan Tehniški dan Kulturni dan Športni dan
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7. Zvok in zvočila
12. 11. 2015,
Sabina Rozina

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
20. 10. 2015,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Koncert z glasbo v 
vesolje in sprehod po 
Emoni,
sreda, 9. 3. 2016
Simona Zvonar

Tek na smučeh
Pokljuka,
17. 12. 2015,
Robert Bregar
Martina Zajc Todorović

Matematična 
delavnica,
14. in 15. 4. 2016,
Martina Jurkovič

Les,
14. in 15. 4. 2016,
Marija Zajc

Veseli december (delni),
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

Pohodništvo,
23. 9. 2015,
Martina Zajc Todorovič

Tehniški muzej 
Bistra in Ljubljansko 
barje,
10. 5. 2016,
Jelka Rojec

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Rastem s knjigo,
11. 2. 2016,
Anica Volkar

Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Robert Bregar

Novoletni sejem,
26. 11. 2015,
Nina Pavlin

Priprava na sejem (delni),
24. 11. 2015,
razredniki

Vodne aktivnosti,
28. 3. 2016,
Robert Bregar
Martina Zajc Todorović

Zaključna ekskurzija
Bela krajina,
27. 5. 2015,
Mateja Lesjak
Martina Zajc Todorović

8. Fizikalna merjenja,
15. 9. 2015,
Anica Vozel

Novoletni sejem,
26. 11. 2015,
Nina Pavlin

Opera Seviljski brivec 
ter baročna Ljubljana,
2. 6. 2016,
Simona Zvonar

Pohodništvo,
23. 9. 2015,
Martina Zajc Todorovič

Skrb za zdravje - 
zdravniški pregled,
(po dogovoru)
Nina Pavlin, Robert 
Bregar

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
20. 10. 2015,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Veseli december (delni),
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Robert Bregar

Prva pomoč,
23. 10. 2015,
Sabina Rozina

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Kulturni dan, CŠOD,
3. 5. 2016,
Robert Bregar, Nina 
Pavlin

Vodne aktivnosti,
4. 4. 2016,
Robert Bregar
Martina Zajc Todorović

Tehniški dan, CŠOD,
5. 5.  2016,
Robert Bregar,  
Nina Pavlin

Priprava na sejem (delni),
24. 11. 2015,
razredniki

Športni dan,
CŠOD,
4. 5. 2016,
Robert Bregar, 
Nina Pavlin

Zaključna ekskurzija,
27. 5. 2016, Robert 
Bregar, Nina Pavlin

Razred Naravoslovni dan Tehniški dan Kulturni dan Športni dan
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5.14  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

9. Rudnik Idrija,
2. oktober 2015,
Jelka Rojec

Novoletni sejem,
26. 11. 2015,
Nina Pavlin

Koncert Jazz v živo ter 
Plečnikova Ljubljana,
1. 2. 2016, Simona Zvonar

Pohodništvo,
23. 9. 2015,
Martina Zajc Todorovič

Odraščanje,
13. 10. 2015,
Sabina Rozina

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
20. 10. 2015,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Veseli december (delni),
24. 12. 2015,
Vesna Pačnik

Zimski športni dan,
2. 2. 2016,
Robert Bregar

Genetika,
5. 5. 2016,
Sonja Škof

Scena - valeta,
13. 6. 2016,
Jelka Rojec
Karla Oven

Valeta,
15. 6. 2016,
Jelka Rojec
Karla Oven

Valeta
14. 6. 2016
Karla Oven

Zgodovina šolstva v 
Šentvidu,
14. 3. 2016,
Janez Peterlin
Polona Kastelic

Priprava na sejem (delni),
24. 11. 2015,
razredniki

Vodne aktivnosti,
10. 5. 2016,
Robert Bregar
Martina Zajc Todorović

Zaključna ekskurzija  
Gardaland,
27. 5. 2016,
Jelka Rojec, Karla Oven

Razred Naravoslovni dan Tehniški dan Kulturni dan Športni dan

1. Jurčkov gozd 17. 6. 2016 Ana Potokar 
Blatnik Trebnje Športni dan

2. Ogled Ljubljane 10. 6. 2016 Jana Grabljevec Ljubljana Športni dan

3. Iskanje grajskega 
zaklada junij 2016 Mojca Mikolič Unec Športni dan

4. Domača pokrajina 10. 6. 2016 Polona Lampret Ivančna Gorica, 
Grosuplje Naravoslovni dan

5. Dinarsko kraški 
svet 10. 6. 2016 Zlatka Kastelic Cerknica Naravoslovni dan

POŠ 
Temenica Jurčkov gozd 17. 6. 2016 Ana Potokar 

Blatnik Trebnje Športni dan

Razred Vsebina Čas Koordinator Kraj izpeljave Dan dejavnosti 
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Predmetna stopnja

V letošnjem šolskem letu bomo v okviru neobveznega programa ponudili tudi ekskurzijo, 
katere stroške v celoti pokrijejo udeleženci.

5.15  Projekti
V tem šolskem letu se bodo na matični šoli in POŠ Temenica izvajali projekti.

6. Spoznavanje 
Štajerske 27. 5. 2016 Martina Jurkovič, 

Sabina Rozina

Podsreda, 
Podčetrtek, 
Olimje

Športni dan

7. Spoznavanje Bele 
krajine 27. 5. 2016

Mateja Lesjak, 
Martina Zajc 
Todorović

Krajinski park 
Lahinja Športni dan

8 Spoznavanje 
Primorske 27. 5. 2016 Robert Bregar, 

Nina Pavlin
Škocjanske jame, 
soline, Strunjan Športni dan

9. Zabaviščni park 
Gardaland 27. 5. 2016 Jelka Rojec, 

Karla Oven Gardaland Športni dan

Razred Vsebina Čas Koordinator Kraj izpeljave Cilj - področje

7., 8., 9. Kulturno-zgodovinsko mesto Zagreb 9. 4. 2016 Jelka Rojec Zagreb
Razred Vsebina Čas Koordinator Kraj izpeljave

Policist Leon svetuje oktober–maj Polona Habič Rus, Zlatka Kastelic

Bralna značka 17. september–2. april Vida B. Tomažič, Marta Orel

Rastem s knjigo 11. februar 2016 Anica Volkar

Zdrav življenjski slog september–november Karla Oven

Športni program Zlati sonček šolsko leto 2015/2016 Učiteljice prvega triletja 

Športni program Krpan šolsko leto 2015/2016 Učiteljice drugega triletja

Dodatne ure športa od 1. do 3. razreda šolsko leto 2015/2016 Karla Oven

Shema šolskega sadja šolsko leto 2015/2016 Sonja Škof

Mega kviz oktober–maj Katja Šuštar

Mesec šolskih knjižnic oktober Katja Šuštar

Noč v knjižnici februar Katja Šuštar

Unicef šolsko leto 2015/2016 Polona Lampret

Naj športna šola šolsko leto 2015/2016 Karla Oven

Naučimo se plavati šolsko leto 2015/2016 Robert Bregar

Projekt – naloga Okvirni čas Koordinator
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5.16  Šole v naravi, tabori in tečaji
Šola v naravi in tabori so del programa, ki ga šola mora ponuditi učencem, za njih pa je 
udeležba prostovoljna. Šolo v naravi in tabore bomo praviloma organizirali, če se bo k 
dejavnosti prijavila vsaj polovica vseh učencev enega razreda. Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport za vsako generacijo učencev v času osnovnošolskega šolanja sofinancira 
šolo v naravi. Za vse ostale organizirane šole v naravi sredstva prispevajo starši in delno tudi 
lokalna skupnost.

5.16.1  Šole v naravi
Poletna šola v naravi za 4. razred 
Poletna šola v naravi bo organizirana v Žusterni od 23. do 27. maja  2016. Vodja šole v naravi 
je Martina Zajc Todorović.

Zimska šola v naravi za 6. razred
Zimska šola v naravi bo organizirana na Pohorju, Trije Kralji, Hotel Jakec. Potekala bo od 
11. do 15. januarja 2016. Vodja šole v naravi je Robert Bregar. 

Naravoslovno-družboslovna šola v naravi za 8. razred 
Naravoslovno-družboslovna šola v naravi bo organizirana v Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti v Radencih. Potekala bo od 3. do 6. maja 2016. Vodja šole v naravi je Robert Bregar.

5.16.2  Tabori
Likovni in naravoslovni tabor 
Tabora za učence 6., 7., 8. in 9. razreda sta organizirana ob koncu tedna (petek, sobota, nedelja) 
v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Fiesi. Potekala bosta od 18. do 20. septembra 2015. 
Vodji taborov sta Jelka Rojec in Sabina Rozina. 

Geografski teden 26.–30. 5. 2016 Jelka Rojec

Projekt 220 in 50 let šole šolsko leto 2015/2016 Janez Peterlin, Polona Kastelic

Projekt Varno s soncem maj 2016 Polona Lampret, Vida Bregar Tomažič

Bodi viden – bodi previden šolsko leto 2015/2016 Polona Lampret

Tutorstvo šolsko leto 2015/2016 Sabina Rozina, Nina Pavlin

Palček Bralček šolsko leto 2015/2016 Alenka Ivanjko 

Pomembni dogodki šolsko leto 2015/2016 Lidija Oštir, Alenka Ivanjko

Sodelovanje z okoljem šolsko leto 2015/2016 Lidija Oštir, Alenka Ivanjko

Projekt – naloga Okvirni čas Koordinator
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Planinsko-športni tabor
Tabor bo organiziran ob koncu tedna (petek, sobota, nedelja) v Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti v Bohinju. Namenjen je učencem razredne stopnje od 1. do 9. razreda. Potekal bo 
od 2. do 4. oktobra  2015. Vodja tabora je Karla Oven.

Fizikalno-matematični tabor za učence 7., 8. in 9. razreda bo organiziran ob koncu tedna 
(petek, sobota in nedelja) - predvidoma 29. in 30. januarja 2016 v Hrastovem Dolu. Vodja 
tabora je Martina Jurkovič. 

Zimski tabor – alpsko smučanje
Tabor bo organiziran ob koncu tedna (petek, sobota, nedelja) v Centru šolskih in obšolskih 
dejavnosti v Kranjski Gori. Namenjen je učencem predmetne stopnje. Potekal bo od 26. do 28. 
februarja 2016. Vodja tabora je Robert Bregar.

Športni in jezikovni tabor za učence razredne in predmetne stopnje bo organiziran ob 
koncu tedna (petek, sobota, nedelja) v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Radencih. 
Potekal bo od 20. do 22. maja 2016. Vodja tabora je Karla Oven.

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

5.17  Tekmovanja v znanju

Zavod RS za šolstvo in nekateri drugi izvajalci bodo v tem šolskem letu skrbeli za vsebinsko 
in organizacijsko usklajen potek srečanj in tekmovanj v znanju. Strokovni delavci bodo v 
okviru rednega pouka, dodatnega pouka, dela z nadarjenimi učenci in 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.

Plavalni tečaj 1. in PŠ 
Temenica Šentvid pri Stični od 9. do 16. maja 

2016 Karla Oven

Plavalni tečaj 3. Šentvid pri Stični od 5. do 13. 10. 
2015

Robert Bregar,  
Martina Zajc Todorović

Kolesarski izpit 5. Šentvid pri Stični
od oktobra do 
maja v šolskem 
letu 2015/2016

Polona Habič Rus

Vsebina Razred Kraj Čas Nosilec 
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5.17.2  Tekmovanja v znanju - predmetna stopnja

Cankarjevo tekmovanje 3. 9. 12. 2015 Matea Curkova
Cankarjevo tekmovanje 4.–5. 9. 12. 2015 Polona Lampret
Matematično tekmovanje 1.–3. 17. 3. 2016 Matea Curkova 
Matematično tekmovanje 4.–5. 17. 3. 2016 Polona Lampret 

Cici Vesela šola 1.–4. 15. 4. 2016 Martina Ratajec, Jana 
Grabljevec, Lidija Oštir

Računanje je igra 1.–3. 25. 5. 2016 Jana Šetina Tomažič, Lidija Oštir
Bralna značka 1.–5. 17. 9. 2015 – 2. 4. 2016 Vida Bregar Tomažič in razredniki

Naravoslovno tekmovanje Kresnička 4.–5. 3. 2. 2016 Polona Lampret

Bober – računalniško tekmovanje 2.–5. 9. – 12. 11. 2015, šolsko
16. 1. 2016, državno Izidor Gabrijel

Angleška bralna značka 3.–5. marec 2016 Marcel Talt-Lah

Vsebina - predmet Razred Okvirni čas Mentor

Sladkorna bolezen 6.–9. 16. 10.2015, šolsko
21. 11. 2015, državno Sabina Rozina

Logika 6.–9.
24. 9. 2015, šolsko
17. 10. 2015, državno - 
nosilci 

Mateja Lesjak

Razvedrilna matematika 6.–9. 8. 10. 2015, šolsko
28. 11. 2015, državno Mateja Lesjak

Astronomija 7.–9. 10. 12. 2015, šolsko
9. 1. 2016, državno Anica Vozel

Geografija 6.–9.
19. 1. 2016, šolsko
8. 3. 2016, območno
19. 4. 2016, državno

Jelka Rojec

Biologija – Proteusovo priznanje 8.–9. 21. 10. 2015, šolsko
4. 12. 2015, državno Sonja Škof

Zlata kuhalnica 8. 13. 10. 2015, državno
april – maj 2016, regijsko Sonja Škof

Kemija – Preglovo priznanje 8.–9. 18. 1. 2016, šolsko
2. 4. 2016, državno Marija Zajc

Kaj veš o prometu 6.–9. april, maj 2016 Marija Zajc

Fizika – Stefanovo priznanje 8.–9.
3. 2. 2016, šolsko
18. 3. 2016, področno
9. 4. 2016, državno

Anica Vozel

Vsebina - predmet Razred Čas Mentor

5.17.1  Tekmovanja v znanju - razredna stopnja
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Matematika – Vegovo priznanje 6.–9. 17. 3. 2016, šolsko
16. 4. 2016, državno Martina Jurkovič

Kresnička - naravoslovje 4.–7. 3. 2. 2016, šolsko Sabina Rozina
Polona Lampret

Bralna značka 6.–9. september–junij
2015/2016 Marta Orel

Male sive celice, Abeceda 7. in 9. september, oktober 2015 Mateja Lesjak

Angleščina 9.
19. 11. 2015, šolsko
27. 1. 2016, regijsko
22. 3. 2016, državno

Polona Kastelic 

Angleščina 8. 19. 10. 2015, šolsko
23. 11. 2015, državno Polona Kastelic

Nemščina 9. 24 .11. 2015, šolsko Jana Zupanc

Angleška bralna značka 7. september–junij Jana Zupanc

Angleška bralna značka 6. september–junij Nevenka Rugelj

Angleška bralna značka 8.–9. september–junij
Nevenka Rugelj
Polona Kastelic
Jana Zupanc

Nemška bralna značka 7.–9. september–junij Nevenka Rugelj
Jana Zupanc

Zgodovina 8.–9.
1. 12. 2015, šolsko
2. 2. 2016, področno
19. 3. 2016, državno

Polona Kastelic

Cankarjevo tekmovanje 8.–9.
9. 12. 2015, šolsko
21. 1. 2016, področno
12. 3. 2016, državno

Katja Šuštar

Cankarjevo tekmovanje 6.–7. 9. 12. 2015, šolsko Anica Volkar

Bober – računalniško tekmovanje 4.–9. 9.–13. 11. 2015, šolsko
16. 1. 2016, državno Izidor Gabrijel

Konstruktorstvo in tehnologija 6.–9. 8. 4. 2016, regijsko
14. 5. 2016, državno Marija Zajc

Vsebina - predmet Razred Čas Mentor
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5.17.3  Udeležba na kulturnih prireditvah

5.17.4  Športna tekmovanja

Likovni natečaji določen z razpisom določen z razpisom Jelka Rojec 

Revija gledaliških skupin Grosuplje april 2016 Nejka Omahen Šikonja

Revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov Šentvid pri Stični marec 2016 Simona Zvonar

Extempore mladih 2014 določen z razpisom september 2015 Jelka Rojec

Začetek bralne značke Šentvid pri Stični september 2015 Simona Zvonar

Astronomski večer Pristava 25. 11. 2015 Anica Vozel

Pevski tabor Šentvid pri Stični 18., 19. junij 2016 Anton Linec

Zaključek bralne značke 
(predmetna stopnja) Muljava 16. junij 2016 Marta Orel

Zaključek bralne značke  
(razredna stopnja) Šentvid pri Stični april 2016 Vida Bregar Tomažič

Prireditev Kraj Okvirni čas Mentor 

Jesenski kros – Stična 1.–9. Robert Bregar, Martina Zajc 
Todorović, Polona Lampret oktober

Odbojka 6.–7. Karla Oven januar

Odbojka 8.–9. Karla Oven april

Atletika – posamično 6.–9. Robert Bregar,  
Martina Zajc Todorović maj

Atletika – ekipno 6.–9. Robert Bregar,  
Martina Zajc Todorović oktober

Rokomet 1.–9. Zunanji izvajalci oktober, marec, maj

Nogomet 6.–9. Robert Bregar oktober, april

Šolski plesni festival 1.–9. Martina Zajc Todorović marec

Košarka 1.–9. Zunanji izvajalci september, junij

Karate 1.–9. Zunanji izvajalci september, junij

Atletski troboj 4., 5. Polona Lampret maj

Kanu 6.–9. Karla Oven maj

Strelstvo 4.–9. Zunanji izvajalci september, junij

Vsebina Razred Izvajalci Čas
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5.17.5  Udeležba na množičnih športnih prireditvah

5.18  Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti izvajajo strokovni delavci šole in zunanji sodelavci. Del interesnih dejav-
nosti 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 pravočasno dobili, objavljene pa bodo tudi na spletni strani šole.

Ljubljanski maraton Ljubljana 26. oktober 2015 Karla Oven

Jurčičev pohod Višnja Gora 5. marec 2016 Robert Bregar, Karla Oven

Dnevnikov kros Maribor april – maj 2016 Robert Bregar, 
Martina Zajc Todorović

Tek trojk Ljubljana 9. maj 2016 Karla Oven

Pokljuški maraton Pokljuka januar 2016 Karla Oven

Festival športa Koper junij 2016 Robert Bregar

Pokljuka - biatlon Pokljuka 17. december 2015 Robert Bregar, 
Martina Zajc Todorović

Planica - skoki Planica 17. marec 2016 Robert Bregar, 
Martina Zajc Todorović

Prireditev Kraj Čas Koordinator

Pravljični krožek 1. 30 torek, 11.05–11.50 Martina Ratajec po dogovoru
Otroški pevski zbor 1. 35 četrtek, 13.00–13.45 Simona Zvonar učilnica 115
Plesna šola Guapa* 1.–2. 35 torek, 14.30–15.30 PŠ Guapa učilnica 407

Otroški pevski zbor 1.–2. 
POŠ T. 70 torek, 12.30–14.00 Alenka Ivanjko učilnica 406

Igriva košarka  
za fante 1.–3. 105 ponedeljek, torek in 

četrtek, 14.30–15.30
KK Ivančna 
Gorica telovadnica

Ritmična 
gimnastika* 1.–9. 105 sreda in petek, 

14.30–16.00 Dušica Čeko telovadnica

Sankukai karate* 1.–9. 105 ponedeljek in četrtek, 
17.00–18.30 Zlato Kristan telovadnica

Naziv ID Razred Število ur Čas Mentor/ica Prostor



Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

37

Otroški pevski zbor 2.  35 torek, 13.00–13.45 Simona Zvonar plesna učilnica
Nemščina 2.–3. 30 torek, 15.30–16.15 Lea Kastelic plesna učilnica
Ustvarjalnica 3. 30 sreda, 11.55–12.40 Mojca Mikolič
Kresnička – poskusi 
iz naravoslovja 3. 10 po dogovoru Polonca Lampret telovadnica

Plesna šola Guapa* 
- Hiphop 3.–4. 35 četrtek, 14.30–15.30 PŠ Guapa telovadnica

Otroški pevski zbor 3.–5. 35 ponedeljek, 13.00–13.45 Simona Zvonar telovadnica
Inštrumentalni 
krožek (kljunasta 
flavta)

začetna 
stopnja 
3.–6. 

35 po dogovoru Polonca Lampret izven šole

Inštrumentalni 
krožek (kjunasta 
flavta)

nadalj. 
Stopnja 
4.–6. 

35 po dogovoru Polonca Lampret učilnica 115

Kresnička – poskusi 
iz naravoslovja 4.–5. 10 po dogovoru Polonca Lampret POŠT

Košarka za fante 4.–6. 157 ponedeljek, torek in 
četrtek, 15.30–17.00

KK Ivančna 
Gorica učilnica 220

The Otherwise 
Magazine 4.–9. 30 po dogovoru

Marcel-Talt Lah
Polona Kastelic
Jana Zupanc

učilnica 303

Plesna šola Guapa* 
- Hiphop 5.–6. 35 sreda, 14.30–15.30 PŠ Guapa učilnica 115

Knjižničarski krožek 5.–9. 30 po dogovoru Katja Šuštar učilnica 116
Logika in razvedrilna 
matematika 6.–7. 20 po dogovoru Mateja Lesjak učilnica 116

Plesne delavnice 6.–8. 60 po dogovoru Martina Zajc 
Todorović učilnica 220

Mladinski pevski 
zbor 6.–9. 105 sreda, 13.00–14.30, 

ostalo po dogovoru Simona Zvonar telovadnica

Modelarstvo – 
izdelava letal 6.–9. 60 torek, 16.00–18.00 Srečo Žnidarčič plesna učilnica

Šolski radio 6.–9. 70 torek in četrtek,  
13.00–13.45 Katja Šuštar telovadnica

Recitacijski krožek 6.–9. 30 po dogovoru Anica Volkar telovadnica

Likovne delavnice 6.–9. 30 četrtek, 15.30–18.00  
(1-krat mesečno) Jelka Rojec učilnica 146

Kitara 6.–9. 30 po dogovoru Martina Jurkovič knjižnica

Tutorstvo 6.–9. 35 po dogovoru Nina Pavlin
Sabina Rozina učilnica 216

Tekmovanje  
iz geografije 6.–9. 20 po dogovoru Jelka Rojec učilnica 115

Naziv ID Razred Število ur Čas Mentor/ica Prostor
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* plačljiva dejavnost za učence

5.18.1  Projekt ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Nogomet 1.–3. 35 torek, 13.45–14.30 Karla Oven

Rokomet 1.–5. 70 sreda, 13.00–14.30 Karla Oven

Planinstvo 1.–9. 5 izletov vikend Karla Oven

ŠP Krpan, Športne igre 4. a 35 petek, 11.05–11.50 Karla Oven

ŠP Krpan, Športne igre 4. b 35 petek, 8.20–9.05 Karla Oven

ŠP Krpan, Športne igre 5. a 35 torek, 11.05–11.50 Karla Oven

ŠP Krpan, Športne igre 5. b 35 petek, 7.30–8.15 Karla Oven

Igre z žogo 4.–5. 35 torek, 11.55–12.40 Karla Oven

Priprave na tekmovanje 5.–9. 70 po dogovoru Karla Oven

Medrazredna tekmovanja 6.–9. 35 petek, 13.00–13.45 Karla Oven

ZŽS – Odbojka 6.–9. 70 četrtek, 13.00–14.30 Karla Oven

ZŽS – Fitnes 8.–9. 35 ponedeljek, 13.45–14.30 Karla Oven

Opomba: Ure interesnih dejavnosti in Zdravega življenjskega sloga lahko obiskujejo učenci, ki v času izvajanja dejavnosti 
nimajo dodatnih oblik pouka (DOD, DOP, UOS, DSP, ISP, IP …).

Košarka fantje 7.–9. 157
torek, 17.00–18.30; 
sreda in petek, 
16.00–17.30

KK Ivančna 
Gorica učilnica 146

Logika in 
razvedrilna 
matematika

8.–9. 15 po dogovoru Mateja Lesjak knjižnica, 
radio

Zgodovinski klub 8.–9. 30 po dogovoru Polona Janežič učilnica 206

Tehniški krožek 8. 35 po dogovoru Marija Zajc učilnica 151

Naziv ID Razred Število ur Čas Mentor/ica Prostor

Naziv Razred Število ur Čas Mentorica
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5.19  Šolska knjižnica

Knjižnica
Knjižnično informacijsko znanje 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 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 skupaj z učitelji drugih predmetnih 
področij ali samostojno.

V podporo razvijanju bralne kulture in informacijske pismenosti se učenci vključujejo tudi 
v projekt mednarodnega meseca šolskih knjižnic in v projekt slovenskega knjižnično-
muzejskega kviza.

Urnik dela v šolski knjižnici:

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.

7.30–9.25  
Izposoja

7.30–9.05  
Delo s skupinami 
(KIZ, izposoja)

9.25–10.10 
Izposoja

8.20–10.10  
Delo s skupinami 
(KIZ, izposoja)

7.30–9.05  
Delo s skupinami 
(KIZ, izposoja)

9.25–11.00  
Delo s skupinami 
(KIZ, izposoja)

9.25–11.00 
Izposoja

11.55–14.35 
Izposoja

10.15–11.00 
Izposoja

9.25–11.00 
Izposoja

11.55–14.35 
Izposoja

11.55–13.00 
Izposoja

11.55–13.00 
Izposoja

11.55–13.00 
Izposoja

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
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5.20  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. Za poškodovane in izgubljene 
učbenike boste morali starši poravnati stroške skladno s 5. členom Pravilnika o upravljanju 
učbeniških skladov. Učbeniški sklad upravlja Nina Pavlin.

5.21  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 koordinira Sonja Škof.

5.22  Varstvo učencev po pouku 
Za učence, ki čakajo po končanem pouku na avtobus ali na dejavnosti, je zagotovljeno 
ustrezno varstvo, ki se  izvaja v učilnici 303 od 11.05 do 14.00 ure. Varstvo je 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. 

5.23  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.

6  ORGANIZACIJA - OSTALO
6.1  Stiki s starši
Koliko bo učenec uspešen ali neuspešen, 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. 
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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
Popoldanske govorilne ure so vsak drugi torek v mesecu od 17.00 do 18.30 ure. Takrat so 
prisotni vsi pedagoški delavci šole. 

Razpored govorilnih ur:

1. govorilne ure 13. 10. 2015

2. govorilne ure 10. 11. 2015

3. govorilne ure 8. 12. 2015

4. govorilne ure 12. 1. 2016

5. govorilne ure 9. 2. 2016

6. govorilne ure 8. 3. 2016

7. govorilne ure 12. 4. 2016

8. govorilne ure 10. 5. 2016

6.1.1.1  Dopoldanske govorilne ure

Na podlagi predhodnega dogovora z učiteljem se starši lahko udeležite dopoldanskih 
govorilnih ur. Za dogovor pokličite na tel. 01 787 802. Potekale bodo po naslednjem razporedu. 

Razredna stopnja in Podružnična šola Temenica

Alenka Ivanjko petek, 11.05–11.50 POŠ Temenica
Lidija Oštir torek, 7.30–8.15 1./2. POŠ Temenica
Jana Šetina Tomažič ponedeljek, 10.15–11.00 1. a 404
Ana Potokar Blatnik petek, 9.25–10.10 1. b 404
Martina Ratajec ponedeljek, 11.05–11.50 1. a., b. 404
Mojca Kravcar Glavič četrtek, 8.20–11.00 2. a 407
Jana Grabljevec sreda, 10.15–11.00 2. b 406
Mojca Mikolič četrtek, 9.25–10.10 3. a 303

Ime in priimek Čas Razrednik Prostor
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Predmetna stopnja

Matea Curkova ponedeljek, 8.20–9.05 3. b 309
Vida Bregar Tomažič ponedeljek, 11.05–11.50 4. a 211
Polonca Lampret torek, 10.15–11.00 4. b 116
Zlatka Kastelic sreda, 9.25–10.10 5. a 154

Polona Habič Rus četrtek, 11.50–12.35 5. b 117

Sonja Škof četrtek, 7.30–8.15 JV 217

Jana Zupanc četrtek, 7.30–8.15 NIP 217

Simona Zvonar petek, 9.25–10.10 OPZ 115

Marcel-Talt Lah torek, 8.20–9.05 TJA 217

Ime in priimek Čas Razrednik Prostor

Martina Zajc Todorović ŠPO, OPB, 7. a sreda, 11.05–11.50 419
Mateja Lesjak MAT, 7. b četrtek, 7.30–8.15 216
Robert Bregar ŠPO, OPB, 8. a sreda, 11.05–11.50 419
Anica Volkar SLO ponedeljek, 8.20–9.05 109
Karla Oven ŠPO, 9. a ponedeljek, 10.15–11.00 109
Jelka Rojec LUM, GEO, 9. b ponedeljek, 9.25–10.10 151
Marta Orel SLO ponedeljek, 10.15–11.00 109
Marija Zajc KEM, TIT petek, 9.25–10.10 149
Sabina Rozina NAR, KEM, BIO, 6. a ponedeljek, 9.25–10.10 217
Martina Jurkovič MAT, 6. b četrtek, 7.30–8.15 303
Polonca Kastelic ZGO, TJA torek, 9.25–10.10 205
Anica Vozel MAT, FIZ sreda, 10.15–11.00 118
Nevenka Rugelj TJA, NI1 četrtek, 9.25–10.10 217

Jana Zupanc TJA, TJN četrtek, 7.30–8.15 217

Simona Zvonar SLJ, GUM petek, 9.25–10.10 115

Izidor Gabrijel MAT, OPB, RAČ sreda, 11.05–11.50 201

Sonja Škof BIO, GOS,JV četrtek, 7.30–8.15 217

Nejka Omahen Šikonja DKE, GEO torek, 10.15–11.50 109

Katja Šuštar SLJ, KIZ četrtek, 7.30–8.15 202

Nina Pavlin DSP, 8. b četrtek, 7.30–8.15 222

Ime in priimek Predmet, razrednik Čas Prostor
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Vesna Pačnik DSP torek, 11.05–11.50 222

Mojca Bohinec DSP četrtek, 9.25–10.10 221

Irena Novak DSP petek, 7.30–8.15 405

Anton Linec DSP ponedeljek, 7.30–8.15 105

Za dopoldanske govorilne ure na matični šoli se je potrebno predhodno dogovoriti z 
učiteljem na telefonski številki 01 788 78 02.

Podružnična šola v Centru za zdravljenje bolezni otrok

Za govorilne ure na Podružnični šoli v Centru za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični v 
zgoraj navedenem času se predhodno dogovorite z učiteljem na tel. št. 01 788 78 10 ali 
01 788 78 02.

6.1.2  Roditeljski sestanki

V šolskem letu načrtujemo tudi tri skupne roditeljske sestanke, in sicer:
•  22. septembra 2015,
•  17. novembra 2015,
•  22. marca 2016.

Sestanki bodo 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.

Ime in priimek Predmet, razrednik Čas Prostor

Dragica Gračner 1.–5. razred ponedeljek, 12.45–13.30
Sonja Škof BIO, NAR četrtek, 7.30–8.15
Anica Volkar ZGO, SLO ponedeljek, 8.20–9.05
Marta Orel SLJ ponedeljek, 10.15–11.00
Sabina Rozina KEM ponedeljek, 9.25–10.10
Nejka Omahen Šikonja DKE, GEO torek, 10.15–11.50
Izidor Gabrijel 6.–9. razred, MAT, RAČ sreda, 11.05–11.50
Simona Zvonar GUM petek, 9.25–10.10
Jana Zupanc TJA četrtek, 7.30–8.15
Nevenka Rugelj TJA četrtek, 9.25–10.10

Ime in priimek Razrednik; predmet Govorilne ure  
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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.

Uradne 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
Zobna ambulanta se nahaja v prostorih šole in je namenjena preventivnim in kurativnim 
ukrepom na področju zobnega varstva za učence šole. Odprta je vsak  torek od 13.00 do 19.00 
in vsak petek od 7.00 do 13.00 ure. Razpored in obvestila so na vratih šolske ambulante.
Učenci morajo ob obisku zobozdravstvene ambulante imeti umite zobe, naročilni kartonček 
in veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja. 

Za nujne primere, ko ni na voljo šolskega zobozdravnika, se je potrebno obrniti na Zdravstveni 
dom Ivančna Gorica. Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 01 788 78 11.
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6.4  Šolska prehrana
Zaradi redne in zdrave prehrane, ki vpliva tudi na počutje in delovne sposobnosti učencev, 
vam predlagamo, da ima učenec v času pouka vsaj dva obroka. Še posebej pa je pomembno, 
da skupaj navajamo otroke, da pred odhodom v šolo zaužijejo jutranji obrok in da večino 
hrane zaužijejo do zgodnjega popoldneva. Tem osnovnim usmeritvam se pridružujemo tudi 
v naši šoli.
• Zajtrk je namenjen zlasti učencem, ki so vključeni v jutranje varstvo, in tudi vsem ostalim,  
 ki ne zajtrkujejo doma. Na voljo bo vsak dan ob 7.00 pa vse do začetka pouka ob 7.30 uri.
• Dopoldansko malico delimo po 2. šolski uri (ob 9.05) in jo priporočamo vsem učencem.
• Kosilo je med 11.30 in 13.15 uro. Odmor za kosilo od 12.40 do 12.55 ure je namenjen  
 učencem, ki nadaljujejo pouk 7. šolsko uro.
• Popoldansko malico nudimo učencem podaljšanega bivanja in tudi tistim učencem,  
 ki pouk nadaljujejo z izbirnimi predmeti ali interesnimi dejavnostmi. Na voljo je med  
 14.00 in 14.30 uro.
• Sadni obrok delimo dopoldne dvakrat tedensko. Ob torkih so ga  deležni vsi učenci  
 (subvencija Ministrstva za kmetijstvo), ob četrtkih pa le tisti, ki so ga naročili.
• Napitek v obliki vode ali hladnega sadnega nektarja je v jedilnici na voljo vsem učencem,  
 ki so nanj naročeni, po tretji šolski uri in po 13.15 uri.
• Dietna prehrana se zagotavlja učencem z zdravstvenimi težavami na podlagi  
 zdravniškega potrdila in predpisane diete.

6.4.1  Cene šolske prehrane

*cena za prvo triletje  / **cena za drugo in tretje triletje

6.4.2  Odpoved malice in kosil
Starši lahko prijavijo ali odjavijo posamezne obroke hrane pisno, preko telefona 01 788 78 02, 
e-pošte ali osebno v tajništvu šole. Posamezni obrok za učenca so dolžni starši odjaviti 
najkasneje do 8.00 ure zjutraj za naslednji dan. Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od 
pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih v okviru šole, odjavi 
nosilec dejavnosti. Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši še isti dan pred 
pričetkom pouka razredniku ali tajništvu šole potrdili njegovo prisotnost pri pouku.

6.4.3  Subvencionirana prehrana
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. 2015 ne razpolaga z veljavno odločbo o 
otroškem dodatku ali državni štipendiji. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku 
ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2015, ker se ji bo npr. odločba iztekla 31. 8. 2015 ali ker 
otroškega dodatka ali državne štipendije sploh niso uveljavljali, svetujemo, da avgusta 2015 

Obrok zajtrk dop. malica kosilo pop. malica napitek sadje
Cena 0,44 € 0,80 € 1,77 €*1,98 €** 0,44 € 2,60 € (mesečno) 0,70 € (mesečno)
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vložijo vlogo za otroški dodatek/državno štipendijo. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale 
uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi 
izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za malico oz. kosilo.
V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo in 
teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo 
prehrane z začetkom šolskega leta 2015/2016, mora v mesecu avgustu 2015 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. 2015 dalje, z dnem vložitve vloge za 
subvencijo prehrane.

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.

Nekaj nasvetov za varno 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.
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Prihodi šolskih avtobusov v šolo:

Odhodi avtobusov iz šole:

6.6.2 Vozni red šolskih avtobusnih prevozov

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

6.35 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

1. 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  

12.05 12.40

2. 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

12.05 12.50

3. 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

12.55 13.50

4. 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

13.55 14.45

5. 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

14.50 15.40

6. matična šola – Glogovica – Velike Pece – Male Pece – Hrastov Dol – Lučarjev Kal 
– Rdeči Kal – Sad – Dob pri Šentvidu – Sela pri Dobu – Podboršt – Boga vas – 
Škoflje – Radohova vas  – Grm – Selo – Zaboršt (križišče) – Praproče – Temenica 
– Videm (križišče) – Čagošče (križišče) –Bukovica – Temenica – Dolenja vas – Pun-
gert (križišče) – Male Dole pri Temenici (križišče) – Radanja vas (križišče) – Sobrače 
– Pusti Javor

15.45 16.10

7. matična šola – Radohova vas – Grm – Selo – Zaboršt (križišče) – Praproče – Te-
menica – 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

14.50 16.10
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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 spodbujati 
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, poslovni čas in uradne ure, 
vstopanje v šolski prostor, varovanje in nadzor šolskega prostora, nadzor in obnašanje v 
šolskih prostorih, uporaba 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 in se pred in po pouku po nepotrebnem ne zadržujte v šolskih prostorih,
2. krajše odsotnosti od pouka pisno opravičite 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, 
4. v šolskih prostorih morate nositi sobne copate oprijete na celotnem stopalu noge, športni  
 copati so dovoljeni le pri pouku športne vzgoje, 
5. za red v šolskem prostoru skrbijo dežurni učenci in učitelji,
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6. posebno pozornost namenite skrbi za čistočo in urejenost šolskega prostora,
7. za namerno povzročeno škodo materialno odgovarjajo učenci sami oziroma starši.

V šolo ne sodi: 
• neprimerno govorjenje in uporaba neprimernih izrazov za učence, učitelje in druge zaposlene, 
• nasilje ali kakršnekoli druge oblike žaljenja sošolcev in zaposlenih na 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.

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 dežurni učenci in 
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 se morajo obvezno najaviti 
dežurnemu učencu ali pa v tajništvu šole.
Nadzor nad izvajanjem vstopa v šolo skozi glavni in stranski vhod do začetka pouka izvajajo 
dežurni delavci šole in učenci. 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 dežurnemu učencu od 7.00 do 7.20 ure izročiti dežurni list. 
V dežurni list se vpisujejo vsi prihodi in odhodi obiskovalcev, zamujanje učencev k pouku, 
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odhodi učencev iz šole v času odmorov in pouka ter vse nepravilnosti v zvezi z neprimernim 
obnašanjem. Po končanem dežurstvu ob 13.00 uri dežurni list podpišeta učenec in dežurni 
strokovni delavec, list nato dežurni učenec 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.

Učenci v šolo prihajajo točno, vendar največ 10 minut pred pričetkom pouka.
Učenci - vozači, ki prihajajo v šolo ob 7.05 uri, gredo 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 dežja in mraza 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 je brez dovoljenja učiteljev in vodstva šole prepovedana uporaba avdio in video ter 
drugih naprav, ki lahko posegajo v zasebnost učencev in zaposlenih.
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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 dežurni učenci. 
V času pouka skrbi za red in varnost v garderobah dežurni učenec.

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 in učencev
Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev 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 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, 
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za red in varnost ob odhodu zadnjega avtobusa (15.45 uri) pa poskrbijo strokovni delavci, ki 
imajo različne dejavnosti po končani osmi uri.

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 …).
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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.

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.



Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

54

7.4   Šolski zvonec

8   ŠOLSKI KOLEDAR
8.1 Letni koledar razporeditve pouka 

V šolskem letu 2015/2016 je 192 dni pouka.

Jutranje varstvo   6.00–7.20
1. ura   7.30–8.15
2. ura   8.20–9.05
Malica   9.05–9.25
3. ura   9.25–10.10
4. ura 10.15–11.00
5. ura 11.05–11.50

SEPTEMBER 22 8 0 30 4 5 5 4 4
OKTOBER 17 9 5 31 3 3 3 4 4
NOVEMBER 21 9 0 30 5 4 4 4 4
DECEMBER 18 9 4 31 3 4 4 4 3
JANUAR 20 11 0 31 4 4 4 4 4
FEBRUAR 15 9 5 29 3 3 3 3 3
MAREC 22 9 0 31 3 5 5 5 4
APRIL 18 10 2 30 4 4 3 3 4
MAJ 21 10 0 31 4 5 4 4 4
JUNIJ 18 8 4 30 3 3 4 4 4
JULIJ 0 10 21 31      
AVGUST 0 9 22 31      
1. ocenjevalno 
obdobje

98 46 9 153 19 20 20 20 19

2. ocenjevalno 
obdobje

94 46 11 151 17 20 19 19 19

ostalo 0 19 43 62      
SKUPAJ 192 111 63 366 36 40 39 39 38

MESEC DNEVI 
POUKA

SOBOTE, 
NEDELJE,
PRAZNIKI

POČITNICE SKUPAJ PON TOR SRE ČET PET

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 1. do 19. 8. 2015 je šola zaradi kolektivnega dopusta zaprta.

6. ura 11.55–12.40
kosilo 12.40–13.00
7. ura 13.00–13.45
8. ura 13.50–14.35
9. ura 14.40–15.25
Podaljšano bivanje 11.55–16.30
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8.2  Razporeditev pouka in počitnic 

Pouk se prične 1. septembra 2015 in konča 24. junija 2016. 
Za učence devetih razredov je zaključek pouka 15. junija 2016.

Pouk je razdeljen na 2 ocenjevalni obdobji:

• 1. ocenjevalno obdobje: 1. september 2015—29. januar 2016
• 2. ocenjevalno obdobje: 2. februar—24. junij 2016
 Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja starše obvestimo o doseženem uspehu  
 njihovega otroka.

Počitnice: 
• jesenske počitnice: 26. oktober—30. oktober 2015 
• novoletne počitnice: 28. december 2015—31. december 2015
• zimske počitnice: 15. februar—19. februar 2016 
• prvomajske počitnice: 28. april—29. april 2016

Informativna dneva za vpis v srednje šole:
• 12. in 13. februar 2016  

8.3  Organizacija proslav ob praznikih 
Državne praznike in pomembnejše obletnice bomo obeležili s proslavami, pri pouku, na 
panojih, šolskem radiu in k sodelovanju skušali pridobiti tudi društva in organizacije na 
lokalni ravni.

Prazniki: 
• 31. oktober 2015 – dan reformacije
• 1. november 2015 – dan spomina na mrtve
• 25. december 2015 – božič
• 26. december 2015 – dan samostojnosti in enotnosti
• 1. januar 2016 – novo leto
• 8. februar 2016 – slovenski kulturni praznik
• 28. marec 2016 – velikonočni ponedeljek
• 27. april 2016 – dan upora proti okupatorju
• 1. in 2. maj 2016 – praznik dela
• 25. junij 2016 – dan državnosti
• 15. avgust 2016 – Marijino vnebovzetje
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8.4  Razdelitev spričeval

8.5  Popravni izpiti
9. razred 1. rok 16. 6.–29. 6. 2016

2. rok 18. 8.–31. 8. 2016 
Ostali razredi 1. rok 27. 6.–8. 7. 2016

2. rok 18. 8.–31. 8. 2016 

9  MISLI IN NASVETI ZA UČENCE IN STARŠE

Nekaj osnovnih navodil lepega obnašanja

• Pazite na svoj ugled in ugled šole.
• Na poti v šolo in iz nje se obnašajte dostojno.
• Upoštevajte prometne predpise, saj s tem skrbite za svojo varnost in varnost drugih.
• Zelenice in nasadi 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.

Da 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 …

Podelitev spričeval za učence 9. razreda bo v sredo 15. 6. 2016, za učence od 1. do 8. razreda 
pa v petek 24. 6. 2016.
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Problem lahko rešim s pogovorom:

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

Staršem 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,
• 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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1. september 2014 - Začetek novega šolskega leta 2014/2015 

Šolski prag OŠ Ferda Vesela je tega dne na matični šoli prestopilo 396 učencev, 379 na matični 
šoli in 17 na Podružnični šoli Temenica. Ob začetku pouka so se učenci in učitelji zbrali v 
šolski avli, kjer jih je v uvodnem nagovoru pozdravil gospod ravnatelj Janez Peterlin ter jim 
zaželel veliko uspehov.

Posebno pozornost je namenil 51 prvošol-
cem in njihovim staršem. Dobrodošlico sta 
jim izrekla še župan občine Ivančna Gorica g. 
Dušan Strnad in policist. Opozorila sta jih na 
varnost in previdnost na poti v šolo. Učen-
ci 1. razreda so se srečali s svojima razred-
ničarkama, z vzgojiteljico ter učiteljicama 
podaljšanega bivanja.

KULTURA, USTVARJALNOST IN DOSEŽKI  
UČENCEV OSNOVNE ŠOLE 

FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI  
V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
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17. september 2014 – Jesenski pohod za učence 1. triletja

V sredo, 17. 9. 2014, so imeli učenci prvega triletja 1. športni dan. Učenci 1. razreda in 
podružnične šole Temenica so se podali na okoliški hrib Gradišče. Učenci 2. in 3. razreda 
pa so prehodili pot mimo Malih in Velikih Češnjic, Bukovice, Čagošč do podružnične šole v 
Temenici. Na povabilo staršev so si ogledali še delujoči mlin v temeniški dolini. 
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17. september 2014 – Planinski pohod za učence od 4. do 9. razreda

Planinskega pohoda se je udeležilo 260 učencev. Vodja športnega dneva je predlagal nasled-
nje smeri:
1. Vršič (1611 m) – Slemenova Špica (1911 m) – Vršič (1611 m)
2. Rateče (865 m) – Peč – Tromeja (1508 m) – Rateče (865 m)
3. Dom v Planici (834 m) – Dom v Tamarju (1108 m)
4. Šentvid pri Stični – Cvinger nad Virom pri Stični – Stična – 
5. Gradišče – Šentvid pri Stični
6. Šentvid pri Stični – Hrastov Dol – Šentvid pri Stični

Zaradi vremenskih razmer (velike količine dežja v predhodnih dneh) so se pohodniki namesto na 
Slemenovo špico odpravili v Krnico. Tudi niso odšli v Hrastov Dol, ampak so se napotili na Pristavo.
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22. do 26. september 2014 – Zbiralna akcija starega papirja 

Od 22. do 26. 9. 2014 je na šoli potekala prva zbiralna akcija starega papirja. Učenci so zbrali 
7210 kg starega papirja. Zanj so prislužili 544 €. Pridobljena denarna sredstva so bila namen-
jena učencem 9. razredov (90 %), 10 % pa šolskemu skladu.

26. do 28. september 2014 – Naravoslovni in likovni tabor v Seči pri Portorožu

Zadnji vikend v septembru je bil za devetindvajset učencev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 
zelo intenziven in poučen na naravoslovnem in likovnem taboru v CŠOD Burja v Seči pri Por-
torožu. Pričel se je z obiskom vrhunskega navtičnega arhitekta Andreja Justina, ki je znan 
oblikovalec tekmovalnih plovil. Predstavil je svoj poklic, pri katerem se prepletajo izsledki 
fizike, sodobni materiali, zmogljiva računalniška oprema in želje naročnikov. 

Naravoslovci so z velikim zanimanjem raziskovali življenje pomembnega znanstvenika Darwi-
na in njegovo pot okoli sveta z ladjo Beagle. Pripravljali so se na različna tekmovanja, izvajali 
kemijske poskuse in raziskovali živali in rastline, ki so jih našli na obali in v morju. 
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Likovniki so se seznanjali z likovnimi deli odraslih umetnikov ter tudi sami ustvarjali. Vsi so 
se preizkusili v tehniki strings art, izdelali koloristične ladje na karton, risali, lepili. Oblikovali 
so tudi velika jadra, jih poslikali in razstavili ob morju. Naravoslovci in likovniki so s telesi 
na portoroški plaži ustvarili pravi likovni performans, saj so v stilu taborske teme oblikovali 
veliko ferdovsko ladjo.
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30. september 2014 – V Etnološkem muzeju na Muljavi

Učenci 2. razreda in učenci POŠ Temenica so imeli 30. 9. 2014 prvi naravoslovni dan. Ogle-
dali so si Etnološki muzej na Muljavi. Zakonca Anica in Štefan Nose, lastnika tega muzeja, 
sta učence naučila ličkanja, poizkusili so zabeljene koruzne žgance in si ogledali muzejsko 
zbirko. Anica in Štefan Nose sta na Bojanjem Vrhu, razpotegnjeni dolenjski vasici sredi valo-
vitega kraškega sveta, postavila toplar, simbol slovenske identitete. Pod njim in ob njem sta 
razstavila številne predmete in orodja, ki so služila našim prednikom pri delu na polju in v 
hlevu, gospodinjam v črnih kuhinjah ter pri drugih domačih opravilih. Med razstavljenimi 
predmeti so tudi razna orodja, ki so jih uporabljali v domači obrti in rokodelstvu.
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29. september do 3. oktober 2014 – Četrtošolci v Kopru

V ponedeljek, 29. 9. 2014, so učenci 4. razreda odšli v šolo v naravi. Prvi  postanek so opravili 
pri gradu Socerb. Pot so nadaljevali do Luke Koper, si jo ogledali, nato pa se odpeljali do 
hotela Žusterna. Tu so se nastanili in v naslednjih dneh uživali v morski vodi in občudovali 
lepote primorskega sveta. Preizkusili so se v veslanju s kajaki po morju in preverili plavalne 
sposobnosti. Ponosni so bili na svoje dosežke.
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1. oktober 2014 – Po poti živega srebra

1. 10. 2014 je potekal naravoslovni dan Po poti živega srebra in hkrati ekskurzija z geograf-
skimi vsebinami za devetošolce. Predhodno so že v avtobusu predstavili geografske značil-
nosti Idrije. Ob prihodu v Idrijo so nadaljevali z delom, sledili je ogled mesta in malica. Nato 
so spustili v Antonijev rov, ki je bil do zaprtja drugi največji rudnik živega srebra na svetu.  V 
gostišču Barbara so  domačinke učencem pripravile tradicionalne idrijske žlikrofe s petimi 
različnimi omakami. V muzeju na gradu Gewerkenegg so si ogledali geološko zbirko, življenje 
rudarja, pridobivanje živega srebra, plavljenje lesa - klavže, vodno kolo - kamšt, razvoj čip-
karstva itd. Ob Divjem jezeru so izvedli merjenje zraka, vode, tal … ter spoznali Geopark Idrija. 
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1. oktober 2014 – Ogled Virskega mesta

Učenci 5. razreda so preživeli zanimivo prazgodovinsko dopoldne. Na dvournem sprehodu 
po nekdanjem obzidju naselja Cvinger jim je vodička prof. Tatjana Kordiš odpirala vrata v 
preteklost, ko je na tem mestu živelo skrivnostno ljudstvo, ki je zgradilo stiški Cvinger. Danes 
je tu eno pomembnejših arheoloških najdišč železne dobe v Evropi. 

Na delavnicah so učenci ustvarjali z naravnimi materiali kot njihovi predniki v davnini, ko 
so gradili podporne zidove, vrezovali podobe v zlato folijo … Orientacija v naravi s pomočjo 
sonca in ogled Virskega potoka, v njem so našli človeško ribico, sta zaradi oblačnega vremena 
in časovne stiske odpadla. 
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3. oktober 2014 – Prvošolci v sadovnjaku

V petek, 3. 10. 2014, so imeli učenci 1. razreda 1. naravoslovni dan. Z avtobusom so se odpeljali  
v Gorenjo vas, kjer so peš nadaljevali pot do bližnjega Etnološkega muzeja Nose. Tam jim je 
gospa Anica Nose predstavila zbirko starega kmečkega in obrtniškega orodja in jim ponudila 
okusno kmečko sladico.

Na kmetiji Erjavec v Gorenji vasi pri Muljavi so se učenci z lesenimi zaboji odpravili v sadovnjak. 
Najprej so obirali jabolka, nato pa spremljali izdelavo jabolčnega soka ter sušenje sadja.
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6. do 10. oktober 2014 – Teden otroka

»Otroci se morajo igrati in igrati še več, kot to počnejo danes. Če se veliko igraš, ko si majhen, 
odneseš v odraslost zaklade, ki te bogatijo vse življenje,« je trdila pisateljica Astrid Lindgren. 
Razigrano in ustvarjalno je potekal tudi teden otroka pod geslom ZA RAZIGRANO IN USTVARJALNO 
OTROŠTVO!

Že v ponedeljek je učence obiskala akrobatka 
Anja. S svojimi monocikli je spretno poplesa-
vala ob glasbi in žonglirala. V torek so na ma-
tični šoli izvedli v okviru oktobrske požarne 
varnosti evakuacijo iz šolskih prostorov. Sode-
lovali so šentviški gasilci z vso varnostno po-
žarno opremo ter policija s konji, psi, motorji.

V Temenici so učence obiskali člani PGD Teme-
nica in PGD Sobrače. Prikazali so reševanje in 
evakuacijo iz prostorov, nudenje prve pomoči. 
V sredo so obiskali podjetje LPP v Ljubljani. Z 
njihovimi avtobusi so se popeljali po Ljubljani, 
si gledali njihove delavnice in pralnico avto-
busov. V četrtek so čas namenili igri njihovih 
dedkov in babic. Teden otroka so zaključili z 
likovnim upodabljanjem na asfaltnem igrišču. 
Nastalo je mnogo zanimivih ilustracij.
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6.-10. oktober in 13.-17. oktober 2014 – Plavalni tečaj tretješolcev

Učenci 3. razreda so imeli v oktobru 20-urni plavalni tečaj  v bazenu CZBO Šentvid pri Stični. 
Vsi so ga uspešno opravili.
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7. oktober 2014 – Dan varnosti

V torek, 7. oktobra, je za vse učence potekal dan varnosti. V poučnem dopoldnevu so se 
seznanili s koristnimi vsebinami s področja požarne varnosti, samozaščite, prve pomoči in 
preživetja v naravi ter spoznali delo gasilcev, policistov, vojakov in reševalcev.

Dan so začeli z evakuacijsko vajo, svoje gasilske spretnosti so jim prikazali tudi mladi gasilci. 
Ti so predstavili svojo delovno opremo, gasilsko vozilo in jih opozorili na ustrezno ravnanje 
v primeru manjšega in večjega požara. Učenci so se preizkusili tudi v brizganju vode v tarčo.

O svojem delu in raznoliki opremi so spregovorili tudi policisti. Učenci so lahko sedli na 
policijski motor, preizkusili mini zaporniško celico v policijskem kombiju, navdušeni pa so 
bili nad dvema lipicancema konjeniške policije. Na obisk so policisti pripeljali tudi psičko 
Bibi, ki je izšolana za iskanje prepovedanih drog.
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Vojaki protioklepne enote so predstavili svoje transportno vozilo, postavili zasilni šotor, 
zanimiv pa je bil tudi ogled opreme za terensko delo. Navzoči so uporabili tudi maskirne 
vojaške kreme in poskusili vojaško hrano.  

Reševalci, predstavniki Rdečega križa Slovenije, so jih naučili, kako obvezati večjo rano, 
oskrbeti zvin gležnja in kako poskrbeti za nezavestnega. Seznanili so jih tudi s postopkom 
oživljanja in z uporabo defibrilatorja.
Učenci so predstavili užitne divje rastline, njihovo varno uporabo in uživanje ter svoje znanje 
o varnosti preverili še v kvizu.
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10.-12. oktober 2014 – Planinski tabor

10. oktobra se je skupina planincev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični z avtobusom odpeljala 
proti Gorenjski do Centra šolskih in obšolskih dejavnosti v Bohinju. Odložili so prtljago in se 
z avtobusom zapeljali do koče pri Savici. Po ogledu slapa so se peš vrnili v dom. Naslednji dan 
so si v kraju Stare Fužine ogledali t. i. hudičev most, nato pa se podali proti koritom Mostnice. 
Sledil je še vzpon do koče na Vojah in prihod do slapa Mostnice, ki jih je navdušil. Naslednje 
jutro so se napotili pod Skalco, kjer so se pod mentorstvom inštruktorja plezanja preizkusili 
v plezanju na naravni steni. Potem so se s kanuji popeljali še po Bohinjskem jezeru. Tabor so 
zaključili pri spominskem obeležju in s pogledom na našo najvišjo goro. 
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16. oktober 2014 –Zgodovina šolstva v Šentvidu pri Stični

V četrtek, 16. oktobra 2014, so imeli vsi učenci naše OŠ dan dejavnosti na temo o zgodovini 
šolstva v Šentvidu. Z raznovrstnimi aktivnostmi so se začeli pripravljati na praznovanje 
dveh pomembnih obletnic v letu 2016, 
220-letnice šolstva in 50-letnice nove 
šolske zgradbe v Šentvidu pri Stični.

Zjutraj so se zbrali v avli, kjer jih je najprej 
nagovoril g. ravnatelj. Predstavil je potek 
dneva in jih spodbudil k zbiranju gradiva, 
učiteljica zgodovine gospa Polona 
Janežič pa jih je ob prosojnicah na 
zanimiv način popeljala skozi zgodovin 
šolstva v Šentvidu.

V razredih so učenci urejali zbrano 
gradivo. Nastajali so tudi prvi osnutki 
priložnostnega logotipa pomembne 
obletnice in prvi verzi besedila šolske 
himne. Nekaj učencev je z učiteljicami 
zbiralo podatke na terenu. O šolanju 
nekoč in o spominih na šolo v Šentvidu 
so se pogovarjali s starejšimi krajani.
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23. oktober 2014 – Voda navdušila prvošolce

Tehniški dan so učenci pričeli z ugankami  in pesmicami o vodi. Ob slikah so se pogovarjali 
o njenih značilnostih. Nato so sledili poskusi z vodo s predhodnimi predvidevanji: mešanje z 
vodo, plovnost na vodi, milni mehurčki, curek, prelivanje vode v posode različne velikosti ... 
Po končanemu delu je sledila analiza. 
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25. oktober 2014 – Garažna razprodaja v Šentvidu pri Stični

V soboto, 25. oktobra, je od 9. do 12. ure potekala 1. garažna razprodaja v Šentvidu. 
Organizirali so jo starši, učenci in delavci OŠ Ferda Vesela. Prodajali, kupovali in menjali so 
športno opremo, knjige, igrače, obleke, male gospodinjske aparate, manjše kose pohištva, 
okrasne predmete, elektronske naprave in druge dragocenosti. Ceno so prodajalci določali 
sami. Obisk je bil zadovoljiv.

25. oktober 2014 – 19. Ljubljanski maraton

Ekipa učencev od 6. do 9. razreda se je v soboto 25. 10. 2014 udeležila ljubljanskega maratona. 
Vsi udeleženci so morali preteči 2000 m. Rezultati so dosegljivi na spletnem naslovu 
www: ljubljanskimaraton.si.
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25. oktober 2014 – Na Krpanovem vrhu

Planinci naše šole so se med jesenskimi počitnicami povzpeli na Sveto Trojico, ki se nahaja 
na nadmorski višini 1123 metrov. Z vrha, kjer stoji cerkev, ki je bila sežgana in ponovno 
sezidana, je lep razgled po Notranjski t. i. Krpanovi deželi. 
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27., 28.  oktober 2014 - Športne dejavnosti med jesenskimi počitnicami

V času jesenskih počitnic  je bilo v okviru projekta Zdrav življenjski slog organizirano vrsto  
športnih dejavnosti. V ponedeljek, 27. 10. 2014, so v telovadnici potekale igre z žogo in 
gimnastika ter plesna delavnica, naslednji dan pa so se učenci podali na Gradišče, kjer so se 
srečali z učenci OŠ Stična in z njimi odigrali prijateljsko tekmo med dvema ognjema. 

7. november 2014 – dramska detektivka za otroke

V petek, 7. novembra 2014, so imeli učenci 4. in 5. razreda kulturni dan. Odpravili so se na 
ogled dramske predstave za otroke z naslovom Emil in detektivi. Avtor zgodbe je priznani 
nemški pisatelj Erich Kästner, ki je slovenskim in mladim bralcem po vsem svetu znan še po 
knjigah Pikica in Tonček, Leteča učilnica in Dvojčici. 
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15. november 2014 – Atletsko tekmovanje za učence 1. triade

V okviru projekta Zdrav življenjski slog so se učenci od 1. do 3. razreda udeležili tekmovanja v 
dvoranski atletiki v OŠ Stična. Tekmovali so v teku na 300 m, skoku v daljino, tekih čez ovire 
in štafetnih tekih. Navdušeno so jih spodbujali njihovi starši in se veselili z njimi.
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Luka in Veronika navdušila na 4. mladi pesniški olimpijadi

Učenci naše šole radi (po)ustvarjajo, zato sodelujejo na raznovrstnih natečajih, tudi 
literarnih. Na razpisanem literarnem natečaju 4. Mlada pesniška olimpijada so s svojimi 
pesmimi na temo Pesniška olimpijada sodelovali učenci 4. razreda naše šole.
V prvi kategoriji (1.–4. razred) je bila za zmagovalno pesem izbrana pesem Luke Šteha Šola 
za drevesa, Veronika Sreš pa se je s pesmijo Šola svobode uvrstila na odlično 3. mesto. Oba 
učenca sta ustvarjala pod mentorstvom učiteljice Polone Lampret. Na zaključni prireditvi v 
Dravogradu sta prejela priznanje in knjižno nagrado.

25. november 2014 – Srečanje učencev podaljšanega bivanja

V torek, 25. 11. 2014, ob 16.30 uri se je v šolski jedilnici odvijalo prvo srečanje učencev 
podaljšanega bivanja. Starši, učenci in učitelji so ustvarjali. Nastali so izjemni izdelki. 
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26.,28. november 2014 – Ustvarjanje iz papirnih gradiv

Novembra, v tednu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov, so imeli šestošolci tehniški 
dan z naslovom Ustvarjanje iz papirnih gradiv. 

Najprej so ob e-prosojnicah ponovili pravilno ločevanje odpadkov in predstavili ideje, kaj vse 
lahko naredijo iz odpadnega papirja, pripravili material, izdelali načrt za izdelek in ga spretno 
oblikovali. Vse izdelke iz papirnih gradiv so razstavili v šolski avli.
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4. december 2014 – Astronomski večer

V četrtek 4. 12. 2014, je v sodelovanju s 
podjetjem Jakša – PLANETARIJ na naši šoli 
potekal večer namenjen astronomiji. Pričel 
se je ob 17.  uri v šolski avli,  nadaljeval pa v 
planetariju in učilnici. 

Predavanja in opazovanja s praktičnim prika-
zom zakaj je nebo modro, postavitvijo tele-
skopa v avli in vsebin iz optike se je udeležilo 
45 učencev skupaj s starši in strokovnimi 
delavci. V avli so prisluhnili gospodu Marja-
nu, ki je spregovoril o Luni in teleskopih. V 
planetariju, ki je bil postavljen v telovadnici, so si ogledali filme o nastanku vesolja, o zvezdah in 
ozvezdju, o Sončevem sistemu, v učilnici pa je gospa Andreja spregovorila o svetlobi in optiki. 
Zaradi slabega vremena opazovanja nočnega neba  s teleskopi niso izvedli. Večer se je zaključil 
ob 20. uri. 
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11. december 2014 –  Obisk alpinista Vikija Grošlja

Ob svetovnem dnevu gora, 11. decembra 2014, je bil med nami vrhunski alpinist, 
himalajec, gorski reševalec in vodnik, športni pedagog Viki Grošelj. Vzpel se je na deset 
od štirinajstih osemtisočakov Himalaje in je prvi Slovenec, ki se je priplezal na vse najvišje 
vrhove kontinentov. Koordiniral je številne reševalne akcije slovenskih alpinistov v tujini. 
Spregovoril je o svojih alpinističnih doživetjih od začetkov na Turncu do osvojenega 
najvišjega vrha našega planeta. 
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13. december 2014 – Planinski pohod na Bohor

Planinska skupina se je 13. decembra 2014 odpravila na Bohor. Izhodišče je bila planinska 
koča na Bohorju, kjer jih je že pričakalo nekaj snega in veter. Najprej so se odpravili na 
ogled naravnega okna, nato pa se podali na iskanje partizanske bolnišnice v Travnem lazu. 
Ugotovili so, da je precej  dobro skrita, a žal za sovražnike v vojni ni bila. Ogledali so si njeno 
notranjost ter se podali za iskanjem geocache točke, ki je bila skrita v notranjosti. Geocaching 
je v Sloveniji vedno bolj priljubljen. Gre za neke vrste iskanje zakladov, ki jih nastavi lahko 
kdorkoli izmed nas. Zelo aktiven je slovenski Geocaching klub (na njihovi spletni strani si 
lahko preberete kaj več o njihovih dejavnostih). Našli so torej »zaklad«, zabeležili njihovo 
odkritje ter naslednjim iskalcem nastavili posladek. Sledil je vzpon na najvišji vrh Bohorskega 
pogorja, Veliki Javornik (1023 m nmv).  Na vrhu jih je pričakal sneg in razvnelo se je otroško 
navdušenje.  Iz snežaka je na koncu nastala pujsa Pepa, ki se ji je pridružil še mlajši bratec Jure.  
Sledil je sestop ter kratek vzpon na drugi vrh, Veliki Koprivnik (984 m nmv).  
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18. december 2014 – Biatlon na Pokljuki

V četrtek, 18. 12. 2014, so si sedmošolci  na Pokljuki ogledali tekmovanje za svetovni pokal v 
biatlonu, se sprehodili ob Blejskem jezeru ter se ustavili v Vrbi na Gorenjskem, kjer so obiskali 
rojstno hišo Franceta Prešerna. 
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24. december 2014 – Zvezda mi je povedala …

V sredo, 24. decembra 2014, je v praznično okrašenih šolskih prostorih potekal kulturni 
dan. Po malici je v avli najprej potekala proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, nato 
gledališka predstava Dragice Šteh Zvezda mi je povedala. 

V drugem delu so se učenci razredne stopnje vrnili v učilnice in nadaljevali z namiznimi 
igrami, prepevanjem božičnih in novoletnih pesmi, ogledom risank. Učenci predmetne 
stopnje so zaplesali discofox in dunajski valček. 
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Likovni natečaj Od zrna do kruha

Kulturno društvo Temenica je na osnovi projekta Od zrna do kruha razpisalo 3. likovni 
natečaj z istoimensko tematiko. Na osrednji prireditvi  v petek, 19. decembra 2014, so ob 
17. uri v Domu krajanov v Temenici razglasili tudi nagrajence likovnega natečaja. Sodelovali 
so tudi učenci OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični iz 3., 4., 6., 7. in 8. razreda ter učenci PŠ 
Temenica. Med 56 likovnimi deli so bila nagrajena dela naslednjih učenk: šestošolke 
Anamarije Fortuna in Ane Koleša ter osmošolke Maje Bavdež.

12. – 16.  januar 2015 – Zbiranje starega papirja

Od 12. 1. do 16. 1. 2015 je na šoli potekala druga zbiralna akcija starega papirja. Učenci so 
zbrali 2760 kg starega papirja v vrednosti 231,38 €. Pridobljena denarna sredstva so bila 
namenjena šolskemu skladu.

12. do 16.  januar 2015 – Zimska šola v naravi 
12. 1.–16. 1. 2015 so učenci šestih razredov preživeli zimsko šolo v naravi v hotelu Jakec RTC 
Trije kralji na Pohorju. Da bi ves teden varno smučali, so se udeležili predavanja o varnosti 
na smučišču. Naslednje dneve so pod mentorstvom izkušenih učiteljev smučanja obnovili in 
utrdili varno vožnjo na strminah Pohorja.
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19. do 23.  januar 2015 – Šola v naravi v Radencih ob Kolpi

Šola v naravi je za 36 osmošolcev potekala v CŠOD Radenci ob Kolpi 19. 1.–23. 1. 2015. 
Program je bil zelo pester. Izpeljani so bili trije dnevi dejavnosti: športni, tehnični in kulturni 
dan, ure naravoslovja, zgodovine, kulturne in umetnosti.

Učenci so odšli do Radenske stene, v jamo Kobiljačo, opravili so orientacijski pohod z 
merjenjem azimuta v bližnji okolici doma. Spoznavali so arhitekturno dediščino Poljanske 
doline, izdelovali belokranjske pisanice in pogače, prehransko piramido in se pogovarjali o 
zdravi prehrani.  Športne aktivnosti so bile zaradi pomanjkanja snega namenjene pohodom, 
plezanju na plezalni steni, lokostrelstvu, namiznemu tenisu. 

Naučili so se sedem različnih vozlov in tekmovali v spretnosti zavezovanja vrvi ter plesnih 
korakov v ritmu belokranjskega kola, občudovali ptičjega pajka in kačo. V prostem času so 
se lotili tudi animacije risanega filma v tehniki Stop motion na temo zgodb iz Bele krajine.  
Obiskali so tudi rudarski muzej Kanižarica. 
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10. februar 2015 – Zimski športni dan od 4. do 9. razreda

V torek, 10. 2. 2015, je bil organiziran zimski športni dan za učence 4.–9. razreda. Učenci so 
imeli možnost izbire med naslednjimi dejavnostmi: 
• alpsko smučanje v Kranjski Gori,
• tek na smučeh v Tamarju,
• zimski pohod v Tamarju,
• drsanje v ledeni dvorani  
 na Bledu,
• pohod na Bledu in 
• pohod v okolici šole (smer  
 Hrastov Dol).

Največ učencev se je 
odločilo za drsanje. Manjši 
skupini pohodnikov sta 
odšli v Tamar in na Bled.

9. februar 2015 – Rastem s knjigo

Sedmošolci so imeli v ponedeljek, 9. februarja 2015, v okviru projekta Rastem s knjigo 
kulturni dan. Obiskali so splošno knjižnico v Ivančni Gorici. Ob obisku je vsak prejel knji-
go pisatelja Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja, se seznanil z najnovejšim mladinskim 
leposlovjem ter z avtorjem podarjene knjige. Z vsakoletnim in kontinuiranim izvajanjem 
projekta motivirajo učence za branje in obiskovanje splošnih knjižnic.



Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

89

11. februar 2015 – Sankanje, igre na snegu ter tek na smučeh

V sredo, 11. februarja 2015, so imeli vsi učenci prvega triletja matične šole športni dan. 
Učenci PŠ Temenica pa so ga izvedli v torek, 10. 2. 2015. Odpravili so se na hrib v okolici 
šole, kjer so se sankali, tretješolci pa tekli na smučeh. Po napornem sankanju in teku so se 
sprostili ob igri v snegu. 

12. februar 2015 – Ob slovenskem kulturnem prazniku

S slovensko himno, ki jo slišimo le ob najbolj svečanih dogodkih, so učenci v četrtek, 12. februarja 
2015, pričeli prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Ob tej priložnosti so spregovorili o 
kulturi in zaključku nagradnega likovnega natečaja za izvirno grafično upodobitev ob jubileju 
šolstva v našem kraju ter literarnega natečaja za besedilo šolske himne. Z njim so želeli 
spodbuditi likovno in besedno ustvarjalnost, izvirnost učencev. Najboljše pesemsko besedilo 
je ustvarila Tjaša Zajc. Komisija likovnega nagradnega natečaja pa je podelila glavno nagrado 
Evi Grandovec. Nagrajenki sta se v aprilu udeležili strokovne ekskurzije na Dunaj.
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Nagradni likovni natečaj za izvirno grafično upodobitev ob 50. letnici šole in 220. 
letnici šolstva v Šentvidu 

Na osnovi razpisa likovnega natečaja za izvirno grafično upodobitev ob 50. letnici šole in 
220. letnici šolstva v Šentvidu, za vse učence OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, je komisija 
pregledala vsa likovna dela, ki so prispela do 31. 1. 2015, in ugotovila pestrost idej iz 422 
izdelkov. Nagrajenci so bili 18. 3. povabljeni v Cankarjev dom na vseslovensko prireditev 
Kulturni bazar.

FINALISTI PO TRIADAH:

9. razred IMENA UČENCEV, RAZRED
1. triada Mai Sadar, 3.a Žak Grabljevec, 3. a Sergej Lazarević, 3. b
2. triada Gašper Primc, 6.a Lina Sever, 6. b Anna Kokolj, 4. b
3. triada Eva Grandovec, 9.a Maja Bavdež, 8. b Anja Fajdiga, 9. a

Glavno nagrado, brezplačno potovanje na Dunaj 25. 4. 2015, je osvojila devetošolka Eva 
Grandovec. Po mnenju komisije njen izdelek, izbran kot najboljša idejna rešitev, ustreza 
vsem kriterijem natečaja.
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17. februar 2015 – Pustovanje

Po predstavitvi in ustvarjanju v oddelkih se je pustno rajanje nadaljevalo v telovadnici, 
kjer je žirija izbrala najlepše pustne maske. Nagrajeni so bili naslednji posamezniki: Žak 
Grabljevec, Mojca Maršič, Gašper Novak, med skupinami pa "cvetličarji" iz 5. a, "črno-beli" 
iz 4. b in "kocke" iz 5. b. Sledila je povorka po Šentvidu. V njej so sodelovali tudi nagrajeni 
maskirani učenci iz šestega razreda.

20. februar 2015 – Šolski novinarji obiskali Radio Zeleni val

V petek, 20. februarja 2015, malo pred začetkom zimskih počitnic, so se šolski radijski in 
časopisni novinarji odpravili v Grosuplje, kjer so obiskali Radio Zeleni val. Njihovo nadvse 
zanimivo spoznavanje radijskega medija se je začelo ob 13. uri, ko so se polni pričakovanj 
odpravili na pot. Že na vratih studia jih je prijazno sprejela ga. Irena Djukič, moderatorka, ki 
je tisto popoldne skrbela za nemoten potek programa. Učenci so si najprej ogledali studio, 
povabljeni pa so bili tudi k sodelovanju v programu. Povedali so, od kod prihajajo, nekaj 
tudi o šolskem radiu, pozdravili so svoje starše in učitelje ter si izbrali dve glasbeni želji.
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Po začetni tremi, ki pa ni trajala dolgo, so se z novinarjem g. Gregorjem Palovšnikom 
pogovorili o novinarskem in tehničnem segmentu radijskega dela, si ogledali radijske 
prostore ter spoznali naloge marketinga, tajništva in tehnikov. Njihovo navdušenje nad 
videnim in slišanim je bilo veliko, še posebej veseli pa so bili sodelovanja pri snemanju 
radijskega oglasa.



Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

93

21. februar 2015 – Enodnevno smučanje v Kranjski Gori

V soboto, 21. februarja, na prvi počitniški dan, se je 28 rekreativnih smučarjev iz naše 
šole podalo na enodnevno smučanje v Kranjsko Goro. Pričakale so jih ne prepolne snežne 
strmine in ob 9. uri so se zadovoljno podali na strme bregove, ki so bili občasno zaviti v 
meglo, nekajkrat pa jo je pregnalo tudi sonce, ni pa manjkalo tudi nekaj snežink. Ob toplem 
čaju in prigrizku so ob opoldnevu pokramljali, si nabrali novih moči in se spet podali na 
strmino.

23. februar 2015 – Noč v knjižnici

Med zimskimi počitnicami 
se je v šolski knjižnici zgo-
dil zanimiv dogodek, poi-
menovan noč v knjižnici.

Druženje dvajsetih učen-
cev drugega triletja s knji-
go in z vrstniki se je začelo 
v ponedeljek, 23. februar-
ja. Učenci so se ob 18. uri 
zbrali v šoli in se najprej 
seznanili z načrtovanim 
potekom dogajanja.

V začetni uri druženja so 
se sprostili in zabavali ob 
igranju družabnih iger. Na 
čas po večerji, ki je bila 
pravo presenečenje – pica 
je zakon! – so se učenci 
dobro pripravili. Predsta-
vili so svoje najljubše knji-
ge ter svoj izbor podkrepili s prebiranjem izbranih odlomkov. V temi, ob svečkah in z bate-
rijsko svetilko v rokah je branje povsem drugačna izkušnja! V filmskem delu noči v knjižnici 
so si učenci ogledali animirani film po knjižni predlogi.

Čas je hitel in napovedoval novi dan, učence pa je čakalo še eno presenečenje: lov na skriti 
zaklad. V petih skupinah so se s svetilkami v rokah podali na pot po šoli. Do cilja so jih 
vodili posamezni koraki, ki so od njih zahtevali nekaj znanja in malo več iznajdljivosti. Igro 
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so vzeli zelo resno in se v knjižnico zadovoljni vračali z zakladi v rokah.

Navdušenega vznemirjenja kar ni bilo mogoče pomiriti, vendar je pozna ura naredila svoje. 
Učenci so si izbrali svoj kotiček v knjižnici in se s knjigo v rokah odpravili spat. Začetno 
čebljanje je počasi utihnilo, prav tako pa so ena za drugo ugašale njihove svetilke.

Torkovo jutro je prišlo prekmalu … Po obilnem zajtrku, ki je zdramil tudi tiste najbolj zaspane, 
je sledila še evalvacija srečanja. Učenci so izmenjali svoje vtise, želje in pričakovanja. Še 
skupinska fotografija za spomin … in vrata knjižnice so se zaprla.

24. februar 2015 – Animirani film

V torek, 24. 2. 2015, se je skupina zagnanih likovnikov zbrala na razpisani počitniški 
dejavnosti Animirani film. Na začetku srečanja so si ogledali vrhunske dosežke animacije 
v Sloveniji. Nato so spoznali tehniko Stop motion in primerjali izdelke, ki so dostopni na 
spletu. Vsak si je zastavil svojo nalogo. Predmet, ki ga je želel animirati, je postavil v scenski 
prostor, ga prestavljal in vsak premik zabeležil s fotoaparatom. Nato so fotografije pretočili 
v program Movie Maker, določili čas, dodali zvoke in mali risani film je oživel. Izziv za nov 
film se je skrival v knjigi Park čudes – Ksenije Medved, ki na zanimiv način pripoveduje 
zgodbe iz vseh KS občine Ivančna Gorica. 



Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

95

11. marec 2015 – Čudoviti svet glasbil

V sredo, 11. marca 2015, so šestošolci na kulturnem dnevu pobližje spoznali dve kulturni 
ustanovi v Ljubljani, Cankarjev dom in Slovensko filharmonijo, v Gallusovi dvorani pa obiskali 
koncert simfoničnega Orkestra Slovenske filharmonije z naslovom Čudoviti svet glasbil.

Cankarjev dom je šestošolcem predstavil prijazen vodič, ki jih je popeljal po največjih dvoranah 
te veličastne kulturne ustanove. Spoznali so največjo, Gallusovo dvorano z mogočnimi 
orglami, ki je bele barve in je zgrajena v obliki školjke, Linhartovo dvorano v modri barvi, ki se 
nahaja tik pod trezorji Nove ljubljanske banke, ter Štihovo dvorano, v kateri potekajo otroške 
predstave. Te tri dvorane so v barvi slovenske zastave. Na koncu so obiskali še Kosovelovo 
dvorano. Osrednji dogodek dneva je bil koncert Čudoviti svet glasbil, ki ga je izvajal Orkester 
Slovenske filharmonije. Poslušali so tri skladbe. V daljši skladbi Benjamina Brittna Vodič po 
orkestru za mlade so se v obliki variacij predstavila glasbila simfoničnega orkestra. V skladbi 

Nevihta ruskega skladatelja Čajkovskega so poslušali, kako je orkester zvočno naslikal 
podobo nevihte. Na električno kitaro pa je ob bratovi spremljavi na violončelo zaigral mladi 
skladatelj Tobija Hudnik svojo skladbo Tari dari dam pam, nagrajenec Glasbene olimpijade 
2014. Koncert je vseskozi zabavno povezoval Boštjan Gorenc Pižama, skupaj z njim pa so 
obiskovalci v kanonu zapeli pesem Mojster Jaka. Slišati je bilo zelo mogočno. 

Po koncertu so šestošolci odšli še v Slovensko filharmonijo, ki jim jo je predstavila vodička 
Mateja. Sedeli so pod veliko sliko slovenskih skladateljev Saše Šantla. Imeli so srečo, da 
so imeli člani komornega zbora Slovenske filharmonije ravno pevsko vajo, ki so ji lahko za 
kratek čas prisluhnili. 
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12.  marec 2015 – 25. regijski otroški parlament Novo mesto

V četrtek, 12. 3. 2015, se je izvoljeni predstavnik naše šole, Blaž Omahen, udeležil 25. regijskega 
otroškega parlamenta v Novem mestu. 32 predstavnikov osnovnih šol iz novomeške regije 
je v Mestni hiši razpravljalo na temo 'Izobraževanje in poklicna orientacija'. Najprej so 
posamezni predstavniki poročali o srečanju Šolske skupnosti na svoji šoli, potem pa so po 
skupinah obravnavali predvidene teme. Sledila je skupinska debata, v katero so se vključevali 
vsi prisotni učenci. Nazadnje so izmed 12-ih najboljših »parlamentarcev«, med katere se je 
uvrstil tudi Blaž Omahen, izvolili še 7 predstavnikov, ki so novomeško regijo aprila zastopali 
na državnem otroškem parlamentu v Ljubljani. 
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12.  marec 2015 – Vodne aktivnosti v Termah Čatež

Učenci so se ob 7.30 zbrali na avtobusni postaji in se odpeljali proti Brežicam.

Med potjo so obnovili znanje iz družbe o panonskem in obpanonskem svetu, si ogledali 
sotočje rek Save in Krke, znameniti most, vodovodni stolp, grad, staro mestno jedro v  
Brežicah.

Po prihodu v Terme Čatež so se preoblekli v skupni garderobi in se pripravili za odhod na 
bazen. Po uvodnem ogrevanju je sledilo preverjanje plavalnega znanja. Učenci so morali 
preplavati 35 metrov v poljubni tehniki in s tem opravili eno izmed nalog, ki je predpisana 
za opravljanje športnega programa Krpan. Po malici so izkazali svoj pogum na toboganih, 
zaplavali v zunanji bazen in uživali v vodi. Vodne aktivnosti so se zaključile ob 13. uri z malico 
in odhodom proti domu. 



Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični

98

13. marec 2015 – Območna revija pevskih zborov v Dobrepolju

V petek, 13. marca 2015, sta se otroški in mladinski pevski zbor naše šole udeležila Območne 
revije predšolskih, otroških in mladinskih pevskih zborov v Jakličevem domu v Dobrepolju.
Otroški in mladinski pevski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični sta se z zborovodkinjo Simono 
Zvonar uspešno predstavila na območni reviji pevskih zborov. Revijo je organiziral JSKD OI Ivančna 
Gorica, strokovno pa spremljal Matjaž Vehovec, ki se je po nastopu pogovoril z zborovodji.

Po uvodnem nagovoru ravnatelja tamkajšnje osnove šole g. Ivana Grandovca se je na reviji 
predstavilo devet pevskih zborov. Otroški pevski zbor OŠ Ferda Vesela je v pesemskem 
sklopu S pesmijo v pomlad zapel tri pesmi: Deček in sonce Uršule Jašovec, dvoglasno ljudsko 
pesem Vandrovc je privandrov ter otroško nagajivo Če bi se svet nazaj vrtel Tadeja Vasleta. 
Mladinski zbor je a cappella zapel dve triglasni pesmi, belokranjsko ljudsko Zlata jabuka ter 
Katje Gruber Prava sreča, zaključil pa z občuteno pesmijo Non Nobis, Domine Jerryja Estesa. 
Ob klavirju je oba zbora spremljala Elena Metelko.
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18. marec 2015 – Kulturni bazar Cankarjev dom

Na nagradni izlet 18. 3. 2015 je odšlo 23 povabljenih učencev od 1. do 9. razreda in dve 
spremljevalki. Učenci so obiskali Kulturni bazar, ki ga vsako leto gosti Cankarjev dom.

Udeleženci so bili nagrajenci literarnega in likovnega natečaja – ob praznovanju 220 letnice 
šolstva in 50 letnice nove šolske zgradbe.

Učenci so aktivno sodelovali na delavnicah: mini avdicija za poročevalce Infodroma,  delavnici 
animiranega stop - motion filma za otroke, lutkovni predstavi Praktični nasveti za pridne 
otroke in delavnici iz arhitekture in oblikovanja Natisnimo si plakat z lesenimi črkami.
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21. marec 2015 –  Tek na smučeh na Pokljuki

V soboto, 21. 3. 2015, so v okviru ZZS izpeljali malo šolo smučarskega teka na Pokljuki. Učence 
je pozdravilo lepo spomladansko vreme. Naučili so se osnov teka na smučeh in se odpravili na 
krajši pohod s smučmi po stezah Pokljuke. Ogledali so si tudi klubsko tekmovanje v biatlonu. 

26. marec 2015 – Dobrodelni koncert »POJ IN IGRAJ Z MENOJ, PRIJATELJ MOJ!«

V četrtek, 26. marca 2015, je v avli OŠ Ferda Vesela potekal glasbeneni dogodek, ki ga je s 
svojimi izvirnimi interpretacijami sooblikovalo skoraj sto nastopajočih mladih pevcev in 
instrumentalistov.

Edinstveno glasbeno popotovanje, ki se je začelo ob 18.30, je s pestrim repertoarjem klasičnih 
in sodobnih del poskrbelo za vse okuse. Za prijeten uvod v kulturni večer je s sproščenim 
nastopom poskrbel šolski cici pevski zbor, v nadaljevanju pa so se v več sklopih programa 
predstavili še učenci, ki obiskujejo glasbene šole (Glasbeno šolo Grosuplje, Podružnico 
Ivančna Gorica; Deželo glasbe, atelje za glasbeno vzgojo otrok; Glasbeno šolo Rakovnik 
in Glasbeno šolo Trebnje), učenci šolskega inštrumentalnega krožka ter šolska otroški in 
mladinski pevski zbor. 

Mladi obetajoči pevci in instrumentalisti so se na koncert zavzeto pripravljali daljši čas, 
njihovi izjemni nastopi pa so nedvomno rezultat dolgoletnega predanega dela, odrekanj in 
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veselja do glasbe. Navdušeno občinstvo je vsak nastop nagradilo z bučnim aplavzom in tako 
pripomoglo k prijetnemu  vzdušju v dvorani.

Ob koncu uro in pol dolgega koncerta je prisotne nagovoril ravnatelj Janez Peterlin. Za 
sodelovanje se je zahvalil vsem nastopajočim, njihovim profesorjem iz glasbenih šol, 
mentorjem, korepetitorjem, staršem ...

Koncert, ki je bil dobrodelne narave – uspešno so se namreč zbirala sredstva za nakup 
šolskega dvigala za gibalno ovirane učence –, so s svojim nastopom zaokrožili energični 
Gross upi in poskrbeli, da je glasba violin v ušesih obiskovalcev odzvanjala še na poti 
domov.
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26. marec 2015 – Srečanje otroških gledaliških skupin

V četrtek, 26. 3. 2015, so se učenke interesne dejavnosti 'Gledališki klub' udeležile sicer 
tridnevnega Srečanja otroških gledaliških skupin, ki je potekalo v KD Grosuplje. Predstavile 
so se s komedijo 'WTF – Welcome to Facebook' in s sproščeno igro navdušile tako gledalce 
kot tudi strokovne ocenjevalce. 
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Pozdrav pomladi – prireditev ob materinskem dnevu v Temenici

Materinski dan je priložnost, da se zahvalimo svojim mamam za vso njihovo pozornost, trud 
in čas ter za brezpogojno ljubezen, ki jo izkazujejo svojim otrokom. 

To je priložnost, da medse povabimo tudi babice, dedke, brate, sestre in ostale vaščane, ki 
spremljajo naše delo in šolsko življenje. 

Tudi zato so se učenci z vsemi zaposlenimi na podružnični šoli za to priložnost še posebej 
dobro pripravili. Po predlogi dramskega besedila Bojane Levinger, ki je avtorica igre 
Igrače imajo najraje otroke, so ure in ure vadili dramatizacijo, ki je iz dneva v dan postajala 
doživetejše zaigrana. Sami so s pomočjo učiteljev in vzgojiteljice izdelali večino kostumov in 
pomagali pri pripravi scene. Pri angleščini in interesni dejavnosti so pripravili pesmi in svoje 
avtorske točke z inštrumenti.

V petek popoldne, 27. 3. 2015, malo pred 17. uro, je bilo v okolici šole in dvorane krajevne 
skupnosti parkiranih veliko avtomobilov. Vsak mimoidoči, ki se je naključno peljal skozi 
Temenico, je lahko videl, da se v vasi nekaj dogaja. Kako je bilo vedo le tisti, ki so na ta dan do 
zadnjega kotička napolnili dvorano krajevne skupnosti, kjer je odmevala pesem in beseda.

17. april 2015 – Varno s kolesom – kolesarski izpiti

Ob 7. 30 so se učenci 5. razreda zbrali na šol-
skem igrišču, kjer so se pripravili za izpitno 
vožnjo po Šentvidu. Še enkrat so preverili 
tehnično brezhibnosti kolesa in si pravilno 
pritrdili čelado, pregledali ustreznost obu-
val, vezalke in hlačnice. Nato so se učenci 5. 
a ob kolesu odpravili do parkirišča, kjer so 
jih že čakali policisti in člani ZŠAM Ivančna 
Gorica. 

Učenci 5. a so pred komisijo trikrat preiz-
kušali svoje spretnosti in znanje v vožnji po 
Šentvidu, četrta vožnja je bila izpitna. Ob 
9.30 sta se skupini zamenjali, do 11. ure je 
preizkušala znanje skupina učencev 5. b ra-
zreda.
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17. april 2015 - Človeško telo

Učenci 3. razreda so imeli v četrtek, 23. aprila 2015, 3. naravoslovni dan z naslovom Človeško 
telo. Svoje telo so spoznavali z izvajanjem različnih poskusov in branjem zanimivosti 
o posameznih delih telesa. Tako so s pomočjo mikroskopa opazovali zgradbo celic, se 
preizkušali v prepoznavanju kovancev s pomočjo tipa, izvajali različne naloge v povezavi 
z ravnotežjem in mišicami, raziskovali odboje zvoka in očesne prevare, si merili telesno 
temperaturo in pripravljali zdrave zelene napitke. Nad napitki so bili navdušeni. Z veseljem 
so jih pripravljali in pokušali ter jih ponudili tudi ostalim zaposlenim na šoli. Učiteljica Sabina 
Rozina je učencem pokazala prašičje oko in njegove dele. Mnogo zanimivega so izvedeli tudi 
iz knjige Grozni Gašper – Telo ter poučne risanke iz serije Nekoč je bilo življenje. 
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18. april 2015 - Dan odprtih vrat 

Na Osnovni šoli Ferda Vesela se učenci in učitelji pripravljajo na obeležitev 50-letnice nove 
osnovne šole in 220-letnice šolstva v kraju. V ta namen so na začetku šolskega leta 2014/2015 
zbirali različne vrste gradiv. Učenci 1. triade so spoznavali igre nekoč, medtem ko so učenci 
od 4. do 9. razreda urejali zbrane vire ter jih časovno umestili v naprej pripravljen plakat. 

25. april 2015  - Osvojili tisočaka in se sprehodili ob reki Iški

Planinska skupina se je med prvomajskimi počitnicami povzpela na Krim, ki se dviga 1107 
metrov nad morjem. Izhodišče za vzpon je bila vas Zgornji Ig, od koder so potrebovali 2 uri 
hoda do vrha. Tam jih je pričakal razgled ter zavetje v koči. Pogumni in sposobni so sestopili v 
dolino, ostali pa se tja odpeljali z avtobusom. Sledil je sprehod po čudovitem Iškem Vintgarju, 
kjer so se naužili zvokov reke Iške ter se igrali ob vodi. 
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Čistilna akcija Očistimo svoj kraj

Učenci sedmega razreda, nekaterih izbirnih predmetov in oddelčnih skupnosti so se aprila 
pridružili akciji Očistimo svoj kraj. Čistili so šolsko okolico in bližnje šolske poti. Ugotovili so, 
da še vedno preveč odpadkov odložimo v naravi. 

25. april 2015 – Šentviški učenci na Dunaju

Ekskurzija na Dunaj je bila ponujena učencem, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno 
snovanje, Nemščina, članom MPZ in vsem aktivnim učencem, ki so dosegli najvišja mesta na 
tekmovanjih iz znanja in natečajih. 

Na pot so odšli v soboto, 25. 4. 2015, zgodaj zjutraj. Najugodnejša ponudba za vodenje je bila 
s strani TA M&M Turist, ki je poskrbela za imenitno vodenje g. Bojana Golija. 

Po prihodu na Dunaj so si ogledali palače ob Ringu, Karlovo cerkev, umetnostnozgodovinski  
in naravoslovni muzej, opero, mestno hišo, parlament, dvorno gledališče, univerzo, 
Votivno cerkev in veličasten kip Marije Terezije. Obiskali so Haus der Musik, ki je ena izmed 
najzanimivejših in tudi najizvirnejših destinacij. Na 3000 kvadratnih metrih obiskovalce 
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pričakajo domiselne interaktivne instalacije in približajo glasbo iz različnih zornih kotov. 
Tako se seznanijo z naravo zvoka, svojimi čutili in njihovim delovanjem ter glasbenimi 
velikani in Dunajsko filharmonijo. Učenci so se preizkusili v pisanju skladb, dirigiranju, 
poslušali so zvoke v maternici do zvokov velemest. 

Sprehod je potekal po nekdanjem cesarskem dvorcu Hofburgu, videli so dunajske kočijaže 
in konjušnico. Preko starega dela mesta so prispeli do znamenite stolnice sv. Štefana in do 
Zacherlove hiše, ki jo je zasnoval slovenski arhitekt Jože Plečnik. Popoldne je izzvenelo v 
sproščujočem slogu, saj je odhod v zabaviščni park Prater narekoval obisk muzeja voščenih 
lutk Madame Tussauds Wien. Izvirne lutke so učence popeljale v domišljijski svet filma, glasbe, 
politike. Nastali so številni posnetki in želje, da ostanejo še tam. Za konec so občudovali 
ekološko ulico z nenavadno arhitekturo znanega avstrijskega umetnika Hundertwasserja. 

9. maj 2015 – Pohod Pot ob žici

V petek, 8. 5. 2015, so se učenci prve triade, ki so se jim pridružili tudi učenci podružnične šole 
v Temenici, odpravili  na športni dan v Ljubljano na že 59. pohod – Pot ob žici.

Dobre volje in pohodno razpoloženi so se pridružili ostalim učencem osnovnih in srednjih 
šol, ki so na ta dan s svojo aktivno prisotnostjo prav tako pokazali, da jim zdrav način življenja 
veliko pomeni.
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Učenci so že dan prej dobili vsak svoj kartonček, kamor so na kontrolnih točkah z navdušenjem 
zbirali žige za prehojene kilometre. Ker je bil to njihov prvi pohod in ker so bili vezani na 
avtobusni prevoz, so za prvič prehodili pot od Viča do Koseškega bajerja.

Na delu prehojene skoraj 35 km dolge poti okoli Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno 
stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev, so lahko opazovali različne 
drevesne vrste in urejene pešpoti ter lesene mostičke. Na bližnjem pokošenem travniku, kjer 
so malicali, pa sta jih na robu glavnega mesta presenetili še štorklja in siva čaplja, ki se nista 
dali motiti.
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12. maj 2015 - Zdravilne rastline in zelišča

V torek, 12. 5. 2015, so učenci Podružnične šole v Temenici imeli naravoslovni dan. Odšli 
so v Mačkovec na Mavrični breg na posestvo gospe Otilije Grad Barle. Namen druženja, 
raziskovanja in učenja izven učilnice je bilo spoznavanje zdravilnih zelišč in sadnega drevja v 
sadovnjaku, ki uspeva na naših tleh.

Učenci so zakurili ogenj, pekli krompir v žerjavici, si ogledali in poimenovali stare sorte 
jablan, spoznali visoke grede in različne vrste zelenjave, ki prav odlično uspeva brez uporabe 
umetnih škropiv, si ogledali čebelnjak in zbiralnik vode ter se seznanili, kako s svojim 
delovanjem (znanjem in neznanjem) lahko spodbujamo ali uničujemo tako rastline kot živali 
v našem okolju.

V šoli so na barvne trakove zapisali svoje (nematerialne) želje, ki so jih nato obesili vsak na 
svojo vejo v brezovem gaju, ki je ustvarjen tudi zato, da nas simbolično spomni na povezovanje 
z vsemi in vsem, kar nas obdaja. Seznanili so se tudi s koristnostjo in zdravilnostjo tako 
brezovih listov kot njenega soka, s katerim si lahko pomagamo pri težavah z lasiščem pa tudi 
pri spomladanskem čiščenju organizma in težavah z ledvicami in revmo.

Ker brez igre ne gre, so učenci z navdušenjem posegli tudi po lokih in hoduljah, ki so jih 
pričakali na posestvu. Veselje sta povzročili dve lično izdelani drevesni hišici, skriti med 
drevesnimi krošnjami visoko nad tlemi, na katerih bi lahko učenci preživeli celo dopoldne. 
Plezanje do njih in preizkušanje ravnotežja je bila le še ena od dejavnosti ta dan, ki je učence 
izredno motivirala.

14. maj 2015 -  Zaključek bralne značke 2015 za razredno stopnjo

V četrtek, 14. maja 2015, so učenci razredne stopnje v šolski avli zaključili letošnjo bralno 
značko. Pri tem so se jim pridružili učenci Podružnične šole Krka in OŠ Stična.

Nagovoril jih je g. ravnatelj Janez Peterlin, nato pa so si ogledali prvo dejanje igre Pekarna 
Mišmaš, ki so jo uprizorili učenci krške šole pod mentorstvom Mateje Jere Grmek. Prireditev 
sta popestrili Martina Šmid in Mirjam Zvonar z igranjem na flavto in violino, Zala pa jih je 
povabila, naj pokukajo še v notranjost Pekarne Mišmaš. Sledil je kratek odmor in že se je 
zaslišal zvok kljunastih flavt pod mentorstvom Polone Lampret. Z deklamacijama o branju 
so se predstavile učenke 5. b. Sledila je predstava Moj dežnik je lahko balon, ki so jo uprizorili 
učenci OŠ Stična pod mentorstvom Jožice Ferlin in Aleksandre Šparl. Predstavi sta učence 
zelo navdušili in nastopajoče so nagradili z močnim aplavzom. Vanja je predstavila oddelke 
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od 1. do 5. razreda in povedala, kako uspešni so bili pri prebiranju knjig za bralno značko. 
Prijeten dogodek je s harmoniko zaključil Andraž Mostar.
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20. maj 2015 – S kajaki po reki Krki

Pri izbirnem predmetu šport za sprostitev so se učenci devetih razredov s kajaki spustili po 
reki Krki. Navdušeni nad lepoto reke Krke ter adrenalinskimi skoki čez pragove reke bi spust 
še enkrat ponovili.
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22. do 24. maj 2015 – Jezikovno-športni tabor v Fiesi 

V petek, 22. 5. 20015, se je 45 učencev odpravilo na jezikovno-športni tabor v CŠOD Breženka 
v Fiesi. Prejšnja leta so se  učenci srečali  z angleškim jezikom in športom, letos pa so dodatno 
spoznali tudi nekaj nemških besed. Čeprav je bil tudi prihod na morje deževen in je močno 
pihala burja, so odšli na krajši sprehod in zatem že pričeli z delom – učenjem angleškega 
jezika.

V soboto pa so začeli z intenzivnim delom. Razdeljeni so bili v tri skupine in vsaka je imela 
pouk angleščine, nemščine in ustvarjalno delavnico. Pred kosilom je učence presenetil učitelj 
Marcel Talt-Lah in jim nato pripravil zanimivo ustvarjalno popoldne. Za zaključek dneva so se 
odpravili na sprehod do srednjeveškega Pirana. 

V nedeljo so nadaljevali s poukom angleščine in nemščine, ker pa je bil dan sončen, so se s 
kanuji peljali do gojišča školjk v Strunjanu. 

25. maj 2015 – Devetošolci v Gardalandu

Zaključna ekskurzija je devetošolce popeljala v Gardaland, zabaviščni park v Italiji.
25. 5. 2015 se je dan začel že sredi noči, saj je avtobus izpred šentviške šole odpeljal ob štirih 
zjutraj. Vožnjo so si krajšali s klepetom, dremanjem, glasbo in filmi. Zabaviščni park jih je 
nadvse navdušil. 
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25 do 29. maj 2015 – Geografski teden

Letošnje šolsko leto je bil že četrtič zapored  organiziran geografski teden namenjen širjenju 
geografskega obzorja, ki na ostalih slovenskih šolah ni običajen. Program je zajemal navidezne 
intervjuje s slavnimi pomorščaki, ki so jih interpretirali člani šolskega radia pod mentorstvom 
prof. Katje Šuštar, preko šolskega radia, vsak dan v času šolske malice. Prof. Vesna Pačnik  je 
pripravila zanimivo predstavitev dveh držav – Uzbekistana in Kirgizije. Fotografije in živahna 
pripoved  je prisotne  popeljala v svet neokrnjene narave, bogate tradicije, nomadov, zlatih 
nasmehov in svilne poti. 

Šolska avla je bila ves teden napolnjena z izvirnimi in natančno izdelanimi reliefi celin, ki 
so jih za predmet geografija pripravili šestošolci po navodilih prof. Jelke Rojec. Makete so 
prikazovale razgibanost površja in obal. Avtorji so uporabljali različne materiale od slanega 
testa, purpena, kartona, das mase, mivke in lepila, barvnih kamenčkov do kaširanega kartona. 
Na manjšem razstavnem prostoru je razstavila znamke učenka Tina Štagar.

51 učencev je letos obiskalo Dunaj. Fotografski utrinki s komentarji so bili predvajani na 
šolskem platnu. Predstavitev je zaobjela bogato dunajsko arhitekturo s palačami ob Ringu, 
Zacherlovo hišo, nenavadne hiše arhitekta Hundertwaserja ter utrinke iz interaktivnega 
muzeja glasbe. Imenitne fotografije so nastale v muzeju voščenih lutk.

Geografski teden je izjemno popestrila razstava vrhunskega slovenskega alpinista Vikija 
Grošlja. S svojimi 34 fotografijami osemtisočakov je v marsikom vzbudil strahospoštovanje 
do alpinizma in vrhunskih alpinističnih podvigov. Zaključili so ga učenci predmetne stopnje 
z ekskurzijami po Sloveniji in Italiji.
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29. maj 2015 - Srečanje podružničnih šol v Veliki Kostrevnici

Tako kot vsa pretekla leta so se učenci podružnične šole v Temenici skupaj z ravnateljem g. 
Janezom Peterlinom tudi letos udeležili vsakoletnega srečanja sosednjih podružničnih šol. 
Skupaj z učenci iz PŠ Šentlovrenc so se odpeljali v Veliko Kostrevnico, kjer so jih prijazno 
sprejeli gostujoči učenci skupaj s svojimi učiteljicami.

2. junij 2015 – Zborovski bum Maribor

V torek, 2. 6. 2015, se je mladinski pevski zbor naše šole udeležil prireditve Zborovski bum 
v Mariboru. Skupaj je prepevalo skoraj 7000 pevcev, plesalo pa 300 plesalcev iz osnovnih in 
glasbenih šol. Doživetje je bilo nepozabno, praznik petja, glasbe, plesa, prijateljstva in dobre 
volje. Z obiskom so nas razveselili naši najboljši športniki: Klemen Kosi, Filip Flisar, Marcos 
Tavares ter Tina Maze, ki je z njimi tudi zapela. Prireditve se je udeležil tudi predsednik države 
Borut Pahor.
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4. junij 2015 - Nagradni zaključni izlet učencev ob zaključku šolskega leta 2014/2015

4. 6. 2015 se je 41 učencev, ki so v tem šolskem letu dosegli uspehe in dosežke na učnem, 
športnem in kulturnem področju, tako na individualni kot skupinski ravni, udeležilo 
nagradnega izleta. Aktivni so bili na Festivalu športa mladih v Kopru in se kopali v Aquaparku 
Žusterna.

Učenci so imeli priložnosti spoznati različne športne aktivnosti, se povezovati z vrstniki iz 
vse Slovenije in se sprostiti v bazenih. Na Festivalu športa so bili deležni pozitivnih športnih 
spodbud slovenskih atletinj Brigite Bukovec in Brigite Langerholc. 

7. junij 2015 – Planinci so si ogledali jamo ter se povzpeli na Trebni vrh.

Planinska skupina je letošnje pohode zaključila z vzponom na Trebni vrh (581 m nmv). Iz 
Šentvida jih je vlak zapeljal do Trebnjega, od koder so se mimo starega gradu podali v gozd. 
Najprej so si pod vodstvom vodnika iz Planinskega društva Trebnje, ogledali veliko blatno 
jamo. Po ogledu je sledil vzpon na vrh, kjer so imeli krajši počitek z malico. Nato so sestopili 
do obeležja 15. poldnevnika, kjer so končno prišli na razgledno točko. Sledil je sestop do koče 
in prihod  v dolino. Na izletu je bila nagrajena učenka Neja Novak iz 4. b razreda, ki se je edina 
od planincev v letošnjem šolskem letu udeležila vseh petih izletov.
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10. junij 2015 – Športne igre

10. junija 2015 so imeli učenci 1. triade športni dan. Tema športnega dneva so bile športne 
igre. Izvajale so se v telovadnici, na igrišču ter v bližnjem gozdu. V telovadnici so se učenci 
pomerili v igri med dvema ognjema ter štafetnimi igrami. V gozdu so se igrali stare igre kot 
so skrivanje, ravbarji in žandarji, izzivat, branjenje gradu, zemljo krast ... Na igrišču so se 
preizkusili v igrah z žogo.  
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15. junij 2015 – Valeta 2015

V ponedeljek, 15. 6. 2015, so našo šolo zapustili učenci devetega razreda, in sicer letnik 2000. 
Pred odhodom so se od učencev in delavcev naše šole poslovili še z zaključno valeto.

Najprej se  je vsak učenec predstavil posamezno, nato je sledil še njihov program, ki je bil 
zelo zabaven in je hkrati predstavljal tudi njihovo preteklost. Po zaključku programa so se še 
zadnjič kot celota predstavili in se poslovili s pesmijo.

Na valeti ni manjkala predaja ključa. Pri predaji sta sodelovala dva predstavnika 8. a ter 8. b. V 
prvih dveh igrah so učence preverili v ročnih spretnostih, v naslednjih dveh pa so preizkusili 
njihovo znanje in iznajdljivost. Večji seštevek točk je zmago ter ključ prinesel 8. b, ki se ga je 
zelo razveselil.

Ob 18. uri, ko je sledila valeta za starše, so prejeli zaslužena spričevala in priznanja.

Prav vsi so dobili razredna priznanja, dobitniki srebrnega ali treh bronastih priznan so prejeli 
šolsko priznanje, učenci z zlatimi odličji pa srebrni znak šole in vpis v knjigo dosežkov. 

Za kulturno dejavnost v zadnjem  triletju je knjigo kot posebno priznanje prejela Teja 
Miklavčič, Blaž Omahen pa dodatno knjigo kot ambasador znanja in šole. 
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16. junij 2015 - Rojstni dan z Mačkom Murijem

Letos mineva 40 let od izida slikanice o znanem Mačku Muriju, ki jo je napisal Kajetan Kovič, 
ilustrirala pa Jelka Reichman. Slavnega črnega muca iz Mačjega mesta so učenci PŠ Temenica 
spoznali v letošnjem šolskem letu pri pouku slovenskega jezika, v živo in od blizu pa še na 
prireditvi Mestne knjižnice Grosuplje, Enota Ivančna Gorica. 

22. junij 2015 – Nagradni izlet

V ponedeljek, 22. 6. 2015, se je skupina učencev tutorjev odpeljala proti Primorski na izlet. 
Sprehodili so se ob portoroški obali, se igrali družabne igre in se kopali v Strunjanu.
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NAŠI DOSEŽKI
Vpis učencev v Zlato knjigo

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj vpisujemo učence, ki so dosegli v 6., 7., 8. in 9. 
razredu povprečno oceno najmanj 4,5 v Zlato knjigo.
V šolskem letu 2014/2015 so vanjo vpisani Blaž Omahen, Katarina Zvonar, Laura Petan, 
Anja Kavčič in Ines Merkun.

Izjemne  dosežke naših učencev na tekmovanjih iz znanj, umetnosti  in športa ob zaključku 
šolskega leta nagradimo z vpisom v Knjigo dosežkov in srebrnim znakom šole. 

V šolskem letu 2014/2015 so dobitniki Blaž Omahen, Katarina Zvonar, Domen Kutnar 
in Domen Gliha, Nikolaj Razinger ter Melisa Jusić, Tadej Strah, Breda Kastelic, Hana 
Omahen, Nika Markelj, Lucija Fortuna in Laura Črček, Mirjam Zvonar. 
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Za izjemne dosežke na športnem področju so prejeli srebrni znak šole Matevž Kutnar, Denis 
Struna, Ambrož Bregar, Vid Kompare, Anže Žurga, Matevž  Žurga in Aljaž Radovan, Jan 
Hribar, Miha Livk, Matic Hudnik, Job Primc, Gašper Kastelic, Anže Hrovat, Benjamin 
Pajek, Matevž Kutnar, Ambrož Bregar in Tom Novak ter Domen Koščak.
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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.

Začetki šolstva v Šentvidu pri Stični segajo v leto 1795. Takratno dvorazredno ljudsko šolo 
v kaplaniji je obiskovalo le 40 učencev. Njihov učitelj je bil g. Anton Antončič. 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 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 
ter seveda njenemu županu in tudi nekdanjemu ravnatelju šole Jerneju Lampretu. Ob lepo 
urejeni šoli so spominska obeležja pomembnejših mož, ki so delovali in ustvarjali v kraju: dr. 
Jože Kastelic, Peter Šoštarič in Peter Jovanovič.
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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.
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