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1.UVOD 

Šolsko delo je v šolskem letu 2018/19 potekalo v skladu s sprejetim Letnim delovnim načrtom, po 
programu, ki je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo. S poukom in drugimi dejavnostmi razširjenega 
programa (dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, šole v naravi, tabori, jutranje varstvo in 
podaljšano bivanje, neobvezni izbirni predmeti) smo uresničili zastavljene naloge. Prizadevali smo si za 
pridobivanje kakovostnega in s tem tudi funkcionalnega znanja, razvijanje učnih in delovnih navad, 
sodelovalno učenje, širjenje in poglabljanje različnih znanj (medpredmetno povezovanje), pridobivanje 
različnih veščin, medsebojno pomoč (razvijanje prostovoljstva), kulturno vedenje (bonton). Sodelovali 
smo na različnih tekmovanjih. Trudili smo se, da smo dosledno upoštevali dogovore, pravila. Skupaj s 
starši smo iskali in razvijali uspešne poti k izboljšanju komunikacije vseh deležnikov v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Vsem, ki ste nas pri našem delu podpirali, nam zaupali, se zahvaljujemo z 
željo, da sodelujete z nami tudi v bodoče in tako bogatite naša skupna prizadevanja za dobrobit učenk 
in učencev naše šole. 
 

1.1. PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2018/19 
 

Aktiv Prednostne naloge Kako ste jih uresničili? 

Aktiv učiteljic  

1. razreda 

Navajanje na 

samostojnost in 

delavnost v sodelovanju 

s starši 

Tekom šolskega leta smo učence preko pogovorov in 

socialnih iger navajali na samostojnost in delavnost. 

Starše smo o tem obvestili na prvem roditeljskem 

sestanku in na mesečnih pogovornih urah. Predvsem 

smo učiteljice starše prosile, da omogočijo svojim 

otrokom, da se sami uredijo pred vstopom v učilnico, da 

si sami doma pripravljajo šolske potrebščine. V šoli pa 

smo jih navajale na samostojno pripravo delovnih 

zvezkov in šolskih potrebščin pri pouku. 

Aktiv izvajalk 

dodatne 

strokovne 

pomoči 

Krepitev in učenje 

socialnih veščin 

Spremstvo učencev na dnevih dejavnosti, skupinske 

aktivnosti v senzorni sobi (igralnici), izvedba noči v šoli 

za učence z DSP, pogostejše vključevanje v razrede 

zaradi izrazitejše vzgojne problematike oddelka. 

Aktiv učiteljev 

športa 

Organiziranje 

rekreativnega odmora in 

minute za zdravje. 

Spodbujanje učencev k 

vzdržljivostnim 

aktivnostim 

Preko celega šol. leta v času rekreativnega odmora. 

Večji poudarek na vzdržljivostnem teku pri rednih urah 

pouka športa ter spodbujanje učencev k udeleževanju 

na različnih tekmovanjih v teku.  

Družboslovni 

aktiv  

Medpredmetno 

povezovanje, 

spoznavanje kultur, 

religij in razvijanje 

pozitivnega odnosa do 

drugačnosti 

V okviru kulturnega dne Religije in kulture, ekskurzij in 

dni dejavnosti.  

Aktiv slovenistk Medpredmetno 

povezovanje 

Prešernov dan ter Trubarjev dan. 
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Sodelujejo učitelji: glasbe, zgodovine, likovne 

umetnosti, tehnike in tehnologije in slovenščine. Pri 

Prešernovem dnevu pa učitelji, ki poučujejo v osmih 

razredih. 

Aktiv knjižničark Prenos knjižničnega 

gradiva v sistem 

COBISS 

V nov sistem smo prenesli vse gradivo učbeniškega 

sklada, 65 % knjižničnega gradiva in vse novo 

nakupljeno gradivo iz leta 2018. S prenosom bomo 

nadaljevali v naslednjem šolskem letu. V sistemu 

COBISS že od začetka uporabljamo tudi segment 

izposoje, vsem učencem od prvega do osmega razreda 

smo izdelali nove plastificirane izkaznice.   

Aktiv učiteljic  

5. razreda 

Strategije učenja Z učenjem in uporabo različnih strategij (KIZ, pouk, 

teden vertikalnega povezovanja), ki so jih učenci 

nadgradili iz prejšnjih let. 

Aktiv učiteljic 

tujih jezikov 

Povezovanje po vertikali Teme, ki se ponavljajo v 5. in 6. razredu, se podrobneje 

obravnavajo v 5. razredu in širijo v 6. razredu. 

Izmenjava dobrih učnih praks po vertikali. 

Aktiv učiteljic  

2. razreda 

Učenje socialnih veščin 

in spodbujanje strpnosti 

do drugačnosti 

Izvedba projektov Mi med seboj in Korak k sončku ter 

vsakodnevno učenje socialnih veščin in strpnosti ter 

učenje osnov mediacije. 

Naravoslovni 

aktiv 

Urjenje praktičnih veščin. 

Medpredmetno 

povezovanje 

Izvajanje različnih eksperimentov, raziskovalnih nalog, 

izdelovanje izdelkov pri učnih urah. 

Medpredmetno povezovanje pri naravoslovnih dneh: 

BIO, FIZ, KEM, TIT, GOS, GUM. 

Aktiv učiteljev 

podaljšanega 

bivanja 

Krepitev socialnih veščin Preko celega leta smo izvajali socialne igre, igre vlog, 

pogovore, sprotno reševanje konfliktov, vzpodbujanje 

kolegialnosti, medsebojne pomoči, sodelovalno učenje 

... 

Aktiv učiteljic  

4. razreda 

Strategije učenja Preko celega leta smo uporabljali učne strategije pri 

SLJ, DRU in NIT. Knjižničarka je v okviru KIZ-a 

predstavila Paukovo strategijo. 

Aktiv učiteljic  

3. razreda 

Spoznavanje in 

utrjevanje učnih in 

bralnih strategij 

Preko celega leta smo pogosto uporabljali učne in 

bralne strategije pri vseh predmetih. Knjižničarka je v 

okviru KIZ-a predstavila Vennov diagram. 

Svetovalnih 

delavk 

Delovanje tima (ožjega 

tima ŠSS in širšega tima 

– sodelovanje z 

izvajalkami DSP) 

Vsakodnevno sodelovanje ŠSS in izvajalk DSP, redni 

skupni aktivi (na dva meseca). 
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2. PEDAGOŠKE KONFERENCE – vsebine   
Vsebina Nosilec Udeleženci Opombe 

Uvodna pedagoška konferenca: 1. del: urnik, 
sestanki, sodelovanje s starši, učna obveza, 

predlog LDN, interesne dejavnosti, šolski 
koledar, letna šola v naravi, triletni načrt 

izboljšav 

Vodstvo Vsi strokovni 
delavci 

27. avgust 2018 

Uvodna pedagoška konferenca: 2. del: 
vzgojni načrt, spremljanje pouka, analiza 
NPZ, prvi šolski dan, ekošola, smernice v 
primeru nasilja, realizacija 17/18, šolska 

prehrana 

Vodstvo Vsi strokovni 
delavci 

30. avgust 2018 

Učenje učenja Rosana Kleindienst Vsi strokovni 
delavci 

16. oktober 2018 

Delo z vedenjsko zahtevnimi otroki Dr. Radetič Vsi strokovni 
delavci 

22. november 2018 

Prva ocenjevalna konferenca Vodstvo šole Vsi strokovni 
delavci 

Januar 2019 

Pogovori o učenju (formativno spremljanje, 
IKT orodja, učenje učenja, igre za pouk) 

Tim za kakovost, 
skupina Bridge 

Vsi strokovni 
delavci 

16. marec 2019 

Pedagoška konferenca: Vzgojni načrt Delovna skupina, 
ravnatelj 

Vsi strokovni 
delavci 

16. april 2019 

Pedagoška konferenca: Načrtovanje novega 
šolskega leta, kakovost, zaključek projekta 

Bridge 

Skupina Bridge, 
vodstvo šole, Ada 
Holcar Brunauer, 

ZRSŠ 

Vsi strokovni 
delavci 

5. junij 2019 

Druga ocenjevalna konferenca - devetošolci Vodstvo šole Učitelji 
predmetnega 

pouka 

12. junij  2019 

Druga ocenjevalna konferenca Vodstvo šole Vsi strokovni 
delavci šole 

18.,19. junij  2019 

Zaključna konferenca Ravnatelj Vsi delavci šole 27. junij 2019 

 

 

3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
3.1. Število oddelkov in učencev 
Šolo je obiskovalo 829 učenci od 1. do 9. razreda, in sicer 551 na matični šoli (na RS: 232 učencev, 10 
oddelkov; 4,72 oddelka OPB; na PS: 319 učencev, 12 oddelkov). 
Podružnične šole je obiskovalo 278 učencev: 
PŠ MEKINJE:  92 učencev, 5 oddelkov in 2,4 oddelka OPB 
PŠ NEVLJE: 124 učencev, 6 oddelkov in  2,52 oddelka OPB 
PŠ TUNJICE: 46 učencev, 3 oddelki in 1,44 oddelka OPB 
PŠ VRANJA PEČ: 16 učencev, 1 oddelek in 0,84 oddelka OPB 
 

A. Matična šola 

Razred Št. oddelkov Št. učencev Število vključenih v OPB  

1. razred 2 46 43 

2. razred 2 39 39 

3. razred 2 48 48 

4. razred 2 48 38 
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5. razred 2 51 24 

6. razred 3 82  

7. razred 3 83  

8. razred 3 77  

9. razred 3 77  

SKUPAJ 22 551 192 

 

B. Podružnične šole 

Razred Št. oddelkov Št. učencev Število vključenih v OPB  

1. ME 1 20 20 

2. ME 1 17 16 

3. ME 1 13 10 

4. ME 1 18 11 

   5. ME 1 24 18 

  1. NE 1 20 20 

   2. NE 1 24 20 

       3. aNE 1 21 21 

      3. bNE 1 10 8 

  4. NE 1 25 10 

  5. NE 1 24 21 

1. TU 0,5 11 11 

2. TU 0,5 5 5 

3. TU 1 10 10 

4. TU 0,5 10 10 

5. TU 0,5 10 10 

1.VP 1 9 9 

3.VP 0,5 5 5 

4. VP 0,5 2 2 

SKUPAJ 16 278 237 

 
 

3.2. Vsebina in organizacija VIZ dela 
Pouk se je pričenjal ob 7.30 (predura) in je trajal najkasneje do 14.25. Delo v oddelkih OPB je bilo 
razporejeno v časovnem razdobju od konca pouka do 17. ure. 
Za učence 1. razreda je bilo organizirano jutranje varstvo v času od 6.05 do 8.05 ure (matična šola: 2 
skupini, 97 učencev, PŠ Nevlje: 1 skupina, 35 učencev, PŠ Mekinje: 1 skupina, 35 učencev, PŠ Tunjice: 
1 skupina, 30 učencev). 
Za učence vozače je bilo organizirano varstvo vozačev.  
Od 1. do 9. razreda smo pri pouku vseh predmetov izvajali notranjo diferenciacijo, učitelji so delo v 
oddelkih diferencirali glede na zmožnosti učencev. V 8. in 9. razredu smo pri angleščini, matematiki in 
slovenščini pouk izvajali v obliki manjših učnih skupin. Fleksibilni predmetnik smo izvajali v 6., 7., 8. in 
9. razredu pri kemiji, fiziki, biologiji, naravoslovju, geografiji, likovni umetnosti, domovinski in državljanski 
kulturi in etiki, tehniki in tehnologiji ter gospodinjstvu ter pri vseh izbirnih predmetih razen pri nemščini, 
francoščini, logiki in predmetih s področja športa in glasbe. 
Individualna  in skupinska učna pomoč je bila nudena v soglasju s starši učencem z učnimi težavami, 
vedenjskimi težavami, učencem z raznimi čustvenimi in prilagoditvenimi težavami, nadarjenim in 
učencem iz socialno šibkejših družin. 
Učenci zadnjega triletja so obiskovali pouk obveznih izbirnih predmetov, iz katerih so tudi ocenjeni. 
Izvajali smo 19 izbirnih predmetov v 29 skupinah. Z upoštevanjem fleksibilnega predmetnika je bila 
obremenitev za večino učencev manjša, saj so imeli praviloma en predmet v vsakem ocenjevalnem 
obdobju. Izvajali smo pouk naslednjih obveznih in neobveznih izbirnih predmetov: 
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Francoščina  1, 2 Izbrani šport  

Nemščina 1, 3 Šport za zdravje 

Načini prehranjevanja Šport  za sprostitev 

Gledališki klub 
Računalništvo: Urejanje besedil, Multimedija, Računalniška 

omrežja 

Likovno snovanje 1, 2, 3 Astronomija 

Glasbena dela Šolsko novinarstvo 

Sodobna priprava hrane Organizmi v naravi in umetnem okolju 

Logika Poskusi v kemiji 

Literarni klub Vzgoja za medije: televizija 

Kaj nam govorijo umetnine Rastline in človek 

NIP nemščina NIP umetnost 

NIP angleščina NIP šport 

NIP računalništvo  

 

3.3. Realizacija programa  
V šolskem letu 2018/19 smo v celoti realizirali predmetnik 9-letne OŠ od 1. do 9. 
razreda. Realizirali smo 189 dni pouka (35 tednov) za učence 9. razreda pa 184 dni (32 tednov). 
 

3.3.1. Pouk (obvezni program) 
Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka v % Obisk pouka Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka v % Obisk pouka 

1.a 98,9 90,9% 1.NE 98,8  93,5% 

1.b 98,8 89,6 % 2.NE 99,3 94,3% 

2.a 98,8 92,3% 3.aNE 98,4  93,6 % 

2.b 98,7 95,4% 3.bNE                      98,7         94,9% 

3.a 98,2 93,2% 4.NE 99,1 94,3% 

3.b 97,9 94,8% 5.NE 100,7 94,9% 

4.a 99,4 94,8% 1.ME 98,9  95,7 % 

4.b 99,2 94,7% 2.ME 99,2  94,2 % 

5.a 100,2 91,0% 3.ME 98,2 92,8% 

5.b 100,6 94,2% 4.ME 100,1  95,9% 

1.,2.TU 98,7, 99,6 95,8% 5.ME 100,3 94,5% 

3.TU 97,9 95,0% 1.VP 98,4 96,3 % 

4.,5.TU 99,7, 99,2  95,6% 3., 4. VP 97,5, 98,6  94,7% 

Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka v % Obisk pouka Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka v % Obisk pouka 

6.a 105,3 94% 8.a 99,6 93,2% 

6.b 101,9 94,3% 8.b 99,5 89,3% 

6.c 104,3 95,5% 8.c 100,7 93,4% 

7.a 102.3 92,4% 9.a 104,6 93,2% 

7.b 100,9 94% 9.b 106,4 93% 

7.c 99,9 91,7% 9.c 105,6 91,6% 

Realizacija pouka skupaj: 100,07% (RS:99%, PS:102,6%) 
Realizacija pouka izbirnih predmetov skupaj: 97,6% 
Obisk pouka skupaj: 93,8% 
Povprečna zaključena ocena: 4,2 
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Učni uspeh je 99,3%. 6 učencev ne napreduje v naslednji razred: 3. razred (1), 4. razred (3), 5. 
razred (1), 6. razred (1). 
 

3.3.2. Dnevi dejavnosti – matična šola 
Realizirani so bili v skladu z učnimi načrti in LDN-jem šole. Nekateri pa so bili realizirani tudi v 
programu posameznih šol v naravi in taborov.  
 
KULTURNI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

  Plan Real % datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina 

1.a 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

 

6. 12. 2018, 
Predstava, Glej 
Larsa z Marsa 

12. 3. 2019, 
Izgubljena paličica 

vile Apolonije 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

1.b 4 4 100 29. 9. 2018, 

Bonton 

 

6. 12. 2018, 
Predstava, Glej 
Larsa z Marsa 

12. 3. 2019, 
Izgubljena paličica 

vile Apolonije 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

2.a 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

6. 12. 2018, 
 Predstava, Glej 
Larsa z Marsa 

12. 3. 2019, 
Izgubljena paličica 

vile Apolonije 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

2.b 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

6. 12. 2018, 
 Predstava, Glej 
Larsa z Marsa 

12. 3. 2019, 
Izgubljena paličica 

vile Apolonije 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

3.a 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

6. 12. 2018, 
Predstava, Glej 
Larsa z Marsa 

13. 3. 2019, 
Muzej Zaprice in 

hiša Rudolfa Maistra 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

3.b 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

6. 12. 2018, 
Predstava, Glej 
Larsa z Marsa 

13. 3. 2019, 
Muzej Zaprice in 

hiša Rudolfa Maistra 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

4.a 3 3 100 29. 9. 2018, 

Bonton 

 

6.12. 2018, 

Predstava, Glej 

Larsa z Marsa 

25. 5. 2019, 

Osrednješolska  

prireditev  

 

4.b 3 3 100 29. 9. 2018, 

Bonton 

6.12. 2018,  

Predstava, Glej 

Larsa z Marsa 

25. 5. 2019, 

Osrednješolska  

prireditev 

 

5.a 3 3 100 6. 12. 2018, 
Gledališče 

29. 9. 2018,  
Bonton 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

 

5.b 3 3 100 6. 12. 2018,  

Gledališče 

29. 9. 2018,  
Bonton 

25. 5. 2019,  
Osrednješolska 

prireditev 

 

6.a 3 3 100 5. 10. 2018,  
Improvizacijske 

delavnice 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

Bonton  
(29. 9. 2018) 

 

6.b 3 3 100 5. 10. 2018,  
Improvizacijske 

delavnice 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

Bonton  
(29. 9. 2018) 

 

6.c 3 3 100 5. 10. 2018,  
Improvizacijske 

delavnice 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

Bonton  
(29. 9. 2018) 

 

7.a 3 3 100 9.11. 2018,  
Religije in kulture 

21. 12. 2018, Bonton   
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šolsko plesno 
tekmovanje 

(29. 9. 2018) 

7.b 3 3 100 9.11. 2018, 
Religije in kulture 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

Bonton 
 (29. 9. 2018) 

 

7.c 3 3 100 9.11.2018,  
Religije in kulture 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

Bonton  
(29. 9. 2018) 

 

8.a 3 3 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

17. 9. 2018, 
Figarova svatba 

opera 

 

8.b 3 3 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

17. 9. 2018, 
Figarova svatba 

opera 

 

8.c 3 3 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

17. 9. 2018, 
Figarova svatba 

opera 

 

9.a 3 3 100 26.9.2018, 

Dan jezikov 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

Bonton  
(29. 9. 2018) 

 

9.b 3 3 100 26.9.2018, 

Dan jezikov 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

Bonton  
(29. 9. 2018) 

 

9.c 3 3 100 26.9.2018, 

Dan jezikov 

21. 12. 2018, 
šolsko plesno 
tekmovanje 

Bonton  
(29. 9. 2018) 

 

 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
    1. 2. 3.  

 Plan Real. % datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina  

1.a 3 3 100 4.10. 2018, 
Arboretum 

2. 2. 2019, 
Eko dan (Toplota) 

11.6.2019, 
Živalski vrt 

 

1.b 3 3 100 4.10. 2018, 

Arboretum 

2. 2. 2019, 

Eko dan (Toplota) 

11.6.2019, 

Živalski vrt 

 

2.a 3 3 100 18. 9. 2018, 
Arboretum: Jesen v 

parku 

2. 2. 2019, 
Eko dan (Toplota) 

1. 4. -3. 4. 2019, 
Tabor: Gozd 

 

 

2.b 3 3 100 18. 9. 2018, 
Arboretum: Jesen v 

parku 

2. 2. 2019, 
Eko dan (Toplota) 

1.4. -3. 4. 2019, 
Tabor: Gozd 

 

 

3.a 3 3 100 2. 2. 2019, 

Eko dan (Toplota) 

19. 3. 2019, 

Vzgoja za zdravje 

20. 6. 2019, 

Poskusi iz 

naravoslovja 

 

3.b 3 3 100 2. 2. 2019, 
Eko dan (Toplota) 

19. 3. 2019, 

Vzgoja za zdravje 

 

18. 6. 2019, 

Poskusi iz 

naravoslovja 

 

4.a 3 3 100   8. 10. 2018, 

Arboretum - herbarij 

 

18.10. 2018, 

Listavci in iglavci 

 

 12. 6. 2019, 

Rastlinstvo Velike 

planine 
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4.b 3 3 100 8. 10. 2018, 

Arboretum - herbarij 

 

24. 10.  2018, 

Listavci in iglavci 

 

12. 6. 2019, 

Rastlinstvo Velike 

planine 

 

5.a 3 3 100 28. 11. 2018,  
Zelenci 

23. 1. 2019,  
Srednjeveška 

Ljubljana 

20. 6. 2019,  
Postojna in 

Predjamski grad 

 

5.b 3 3 100          28. 11. 2018,  
Zelenci 

 

     23. 1. 2019,  
 Srednjeveška             

Ljubljana    

20. 6. 2019,  
Postojna in 

Predjamski grad 

 

6.a 3 3 100 17. 9. 2018, 
 Kamnine  

 

14. 6. 2019, 
Gozd 

 

13. 6. 2019, 
Merjenje in 
sestavljanje 

 

6.b 3 3 100 17. 9. 2018, 
 Kamnine 

 

14. 6. 2019,  
Gozd  

13. 6. 2019, 
Merjenje in 
sestavljanje 

 

6.c 3 3 100 17. 9. 2018, 
 Kamnine 

14. 6. 2019,  
Gozd 

 

13. 6. 2019, 
Merjenje in 
sestavljanje 

 

7.a 3 3 100 12.1 2. 2018  
Čudoviti svet rastlin 

in živali 
CŠOD Soča 

10. 6. 2019,  
Medosebni odnosi 

21. 2. 2019,  
Zvok in valovanje 

 

7.b 3 3 100 12. 12. 2018  
Čudoviti svet rastlin 

in živali 
CŠOD Soča 

10. 6. 2019,  
Medosebni odnosi 

21. 2. 2019,  
Zvok in valovanje 

 

7.c 3 3 100 12.12. 2018  
Čudoviti svet rastlin 

in živali 
CŠOD Soča 

10. 6. 2019, 
 Medosebni odnosi 

21. 2. 2019, 
Zvok in valovanje 

 

8.a 3 3 100 23. 11. 2018, 
Jaz in ti 

11. 9. 2018,  
Uvod v kemijo 

10. 1. 2019, 
Naravoslovni 
eksperiment 

 

8.b 3 3 100 23. 11. 2018, 
Jaz in ti 

 

11. 9. 2018,  
Uvod v kemijo 

 

10. 1. 2019, 
Naravoslovni 
eksperiment 

 

8.c 3 3 100 23. 11. 2018, 
Jaz in ti 

 

11. 9. 2018, 
Uvod v kemijo 

 

10. 1. 2019, 
Naravoslovni 
eksperiment 

 

9.a 3 3 100 13. 11. 2018,  
Odraščanje 

11. 12. 2018, 

Dan zdravja 

30. maj 2019, 
Kisline in baze 

 

9.b 3 3 100 13.11. 2018,  
Odraščanje 

11. 12. 2018, 

Dan zdravja 

30. maj 2019, 
Kisline in baze 

 

9.c 3 3 100 13. 11. 2018,  
Odraščanje 

11. 12. 2018, 

Dan zdravja 

30. maj 2019, 
Kisline in baze 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

  Plan Real % datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina 

1.a 3 3 100 5. 10. 2018, 12. 12. 2018, 21. 5. 2019, 
Pomladna  
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Delavnica ob 
tednu otrok 

Novoletna 
delavnica 

delavnica 

1.b 3 3 100 5. 10. 2018, 
Delavnica ob 
tednu otrok 

12. 12. 2018, 
Novoletna 
delavnica 

22. 5. 2019, 
Pomladna  
delavnica 

 

2.a 3 3 100 10. 12. 2018, 
Novoletna 
delavnica 

1.-3. 4. 2019, 
Tabor: Ognji 

21. 5. 2019, 
Izdelki za 

pomladni sejem 

 

2.b 3 3 100 10. 12. 2018, 
Novoletna 
delavnica 

1.-3. 4. 2019, 
Tabor: Ognji 

 

21. 5. 2019, 
Izdelki za 

pomladni sejem 

 

3.a 3 3 100 10. 12. 2018, 
Novoletna 
delavnica 

25. 4. 2019, 
Odpadki 

17. 5. 2019, 
Izdelki za sejem 

 

3.b 3 3 100 10. 12. 2018, 
Novoletna 
delavnica 

25. 4. 2019, 
Odpadki 

16. 5. 2019, 
Izdelki za sejem 

 

4.a 4 4 100 21. 11.  2018, 

Lastnosti snovi se 

lahko spreminjajo  

22. maj 2019, 

Izdelki za sejem 

 

12. 3. 2019, 

Izdelava el.kroga 

 

1. 2 . 2019, 

Eko dan 

 

4.b 4 4 100 21. 11. 2018, 

Lastnosti snovi se 

lahko spreminjajo  

22. maj 2019, 

Izdelki za sejem 

 

6. 3. 2019, 

Izdelava el.kroga 

 

2. 2. 2019, 

Eko dan 

 

5.a 4 4 100 21. 2. 2019,  
Izdelava plovila 

2. 2. 2019,  
Eko dan Toplota 

28. 5. 2019,  
Kamnik moje 

mesto 

6. 6. 2019,  
Odraščanje in 

varna raba 
interneta 

5.b 4 4 100 18. 2. 2019,  
Izdelava plovila 

2. 2. 2019,  
Eko dan Toplota 

28. 5. 2018,  
Kamnik moje 

mesto 

6. 6. 2019, 
Odraščanje in 

varna raba 
interneta 

6.a 4 4 100 
31. 1. 2019, 

RECIKLIRANJE 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

18. 6. 2019, 
POKLICI 

6.b 4 4 100 17. 10. 2018, 
RECIKLIRANJE 

 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

18. 6. 2019, 
POKLICI 

 

6.c 4 4 100 
30. 1. 2019, 

RECIKLIRANJE 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

18. 6. 2019, 
POKLICI 

 

7.a 4 4 100 10. 12. 2018 
Tolminski muzej 

CŠOD Soča 
 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

17. 6. 2019, 
POKLICI 

7.b 4 4 100 10. 12. 2018 
Tolminski muzej 

CŠOD Soča 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

17. 6. 2019, 
POKLICI 

 

7.c 4 4 100 10. 12.  2018 
Tolminski muzej 

CŠOD Soča 
 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3.2019, 
PUST 

 

17. 6. 2019, 
POKLICI 
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8.a 4 4 100 31. 1. 2019, 
POKLICI 

 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

25. 5. 2019, 
Pokažimo 

ustvarjalnost 

8.b 4 4 100 31.1.2019, 
POKLICI 

 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

25. 5. 2019, 
Pokažimo 

ustvarjalnost 

8.c 4 4 100 31. 1. 2019, 
POKLICI 

 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

25. 5. 2019, 
Pokažimo 

ustvarjalnost 

9.a 4 4 100 
31.1. 2019, 
POKLICI 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

10. 6. 2019, 
PRIPRAVE NA 

VALETO 

9.b 4 4 100 31.1. 2019, 
POKLICI 

 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

10. 6. 2019, 
PRIPRAVE NA 

VALETO 

9.c 4 4 100 31.1. 2019, 
POKLICI 

 

2. 2. 2019, 
Eko dan: 

TOPLOTA 

5. 3. 2019, 
PUST 

 

10. 6. 2019, 
PRIPRAVE NA 

VALETO 

 
ŠPORTNI DNEVI 

    1. 2. 3. 4. 5. 
 Plan Real % datum, 

vsebina 
datum, vsebina datum, 

vsebina 
datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

1.a 5 5 100 18. 9. 2018, 

Jesenski 

pohod  

14. 11. 2018, 
Miki plesna šola 

24. 1. 2019, 
Igre na snegu 

26. 4. 2019, 
Kros/Mekinje 

17. 6. 2019, 
Plezanje, 
kegljanje 

1.b 5 5 100 18. 9. 2018, 

Jesenski 

pohod  

14. 11. 2018, 
Miki plesna šola 

24.1. 2019, 
Igre na snegu 

 

26. 4. 2019, 

Kros/Mekinje 

 

17. 6. 2019, 
Plezanje, 
kegljanje 

2.a 5 5 100 12. 9. 2018, 
Jesenski 
pohod  

1.4.-3.4.2019, 
Tabor: 

Zaplaške 
stezice 

19. 1. 2019, 
Korak k 
sončku 

1.6. 2019, 
Eko resort 

10. 6. 2019, 
Kegljanje 

2.b 5 5 100 13.9. 2018, 
Jesenski 
pohod  

1.4.-3.4.2019, 
Tabor: 

Zaplaške 
stezice 

19. 1. 2019, 
Korak k 
sončku 

2.6. 2019, 
Eko resort 

10. 6. 2019, 
Kegljanje 

3.a 5 5 100 11. 9. 2018, 
Jesenski 

pohod 

12. 3. 2019, 
Poligon 

8. 5. 2019, 
Pomladni 

pohod 

11. 6. 2019, 
Ranč Mrcina 

18. 6. 2019, 
Izlet z ladjico 

3.b 5 5 100 11. 9. 2018, 
Jesenski 

pohod 

12. 3. 2019, 
Poligon 

8. 5. 2019, 
Pomladni 

pohod 

11. 6. 2019, 
Ranč Mrcina 

20. 6. 2019, 
Zabavne igre 

4.a 5 5 100 12. 9.  2018, 

Jesenski 

pohod 

 

23. 1. 2019, 

Zimski športni 

dan-smučanje 

17. 4. 2019, 

Velikonočni 

pohod 

5. 6. 2019, 

Pohod po 

poteh  

rokovnjačev 

19. 6. 2019, 

Športne igre 

 

 

4.b 5 5 100 12. 9. 2018, 

Jesenski 

pohod 

23. 1. 2019, 

Zimski športni 

dan-smučanje 

17. 4. 2019, 

Velikonočni 

pohod 

5. 6. 2019, 19. 6. 2019, 

Športne igre 
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  Pohod po 

poteh  

rokovnjačev 

 

5.a 5 5 100 5. 9. 2018,  
Plavanje 

21. 9. 2018,  
Jesenski pohod 
– Slap Orglice 

6. 5. 2019,  
Prometni 
poligon 

17. 5. 2019,  
Spomladanski 

pohod 

17. 6. 2019,  
Plavanje in 
igre v vodi 

5.b 5 5 100 5. 9. 2018,  
Plavanje 

21. 9. 2018,  
Jesenski pohod 
– slap Orglice 

6. 5. 2019,  
Prometni 
poligon 

17. 5. 2019,  
Spomladanski 

pohod 

17. 6. 2019,  
Plavanje in 
igre v vodi 

6.a 5 5 100 21. 9. 2018, 
Pohod v 

sredogorje 
 

23. 11.2018, 

Igre z žogo 

 

19. 4. 2019, 
 Atletika 

 

12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

21. 6. 2019, 

Športne 

aktivnosti v 

naravi 

6.b 5 5 100 21. 9. 2018, 

Pohod v 
sredogorje 

 

23. 11. 2018, 

Igre z žogo 

 

19. 4. 2019, 
 Atletika 

 

12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

21. 6. 2019, 

Športne 

aktivnosti v 

naravi 

6.c 5 5 100 21. 9. 2018, 
Pohod v 

sredogorje 
 

23. 11. 2018, 

Igre z žogo 

 

19. 4. 2019, 
 Atletika 

 

12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

21. 6. 2019, 

Športne 

aktivnosti v 

naravi 

7.a 5 5 100 11. 10. 2018, 
Pohod v 

sredogorje 
(na taboru) 

29. 1. 2019, 
Igre z žogo 

 

17. 4. 2019, 
 Atletika 

12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

21. 6. 2019, 

Športne 

aktivnosti v 

naravi 

7.b 5 5 100 11. 10. 2018, 
Pohod v 

sredogorje 
(na taboru) 

29. 1. 2019,  
Igre z žogo 

 

17. 4. 2019, 
 Atletika 

 

12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

21. 6. 2019, 

Športne 

aktivnosti v 

naravi 

7.c 5 5 100 11. 10. 2018, 
Pohod v 

sredogorje 
(na taboru) 

29. 1. 2019,  
Igre z žogo 

 

17. 4. 2019, 
Atletika 

 

12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

21. 6. 2019, 

Športne 

aktivnosti v 

naravi 

8.a 5 5 100 18. 9. 2018, 
Pohod v 

sredogorje 
 

18. 3. 2019,  

Igre z žogo 

 

19.4.2019, 
Atletika 

 
 

12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

21. 6. 2019, 

Športne 

aktivnosti v 

naravi 

8.b 5 5 100 18. 9. 2018, 
Pohod v 

sredogorje 
 

18. 3. 2019,  

Igre z žogo 

 

19. 4. 2019, 
Atletika 

 
 

12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

21. 6. 2019, 

Športne 

aktivnosti v 

naravi 

8.c 5 5 100 18. 9. 2018, 
Pohod v 

sredogorje 
 

18. 3. 2019, 

Igre z žogo 

 

19. 4. 2019, 
Atletika 

 
 

12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

21. 6. 2019, 

Športne 

aktivnosti v 

naravi 

9.a 5 5 100 12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

29. 11. 2018,  

Igre z žogo 
 

17. 4. 2019, 
Atletika 

 
 

6. 6. 2019, 
Športne 

aktivnosti v 
naravi 

7. 6. 2019, 
Športne 

aktivnosti v 
naravi 
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9.b 5 5 100 12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

29. 11. 2018,  

Igre z žogo 

 

17. 4. 2019, 
Atletika 

 
 

6. 6. 2019, 
Športne 

aktivnosti v 
naravi 

 

7. 6. 2019, 
Športne 

aktivnosti v 
naravi 

 

9.c 5 5 100 12. 3. 2019, 
ZIMSKI 

ŠPORTNI 
DAN 

29. 11. 2018,  

Igre z žogo 

 

17. 4. 2019, 
Atletika 

 
 

6. 6. 2019, 
Športne 

aktivnosti v 
naravi 

7. 6. 2019, 
Športne 

aktivnosti v 
naravi 

 

 
3.3.2. Dnevi dejavnosti – podružnične šole 
KULTURNI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

  Plan Real % datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina 

1. NE 4 4 100 13. 9. 2018, 
Peter in volk 

baletna 
predstava 

29. 9. 2018, 
Bonton 

 

7.12. 2018, 
Ogled baletne 

predstave 

   25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

1. ME 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

11.12. 2018, 
Gledališka 
predstava 

10.10. 2018, 
Znamenitosti 

Kamnika 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

1., 2. TU 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

17. 12. 2018, 
Gledališka 
predstava 

27. 3. 2019, 
Glasbeno 
izražanje 

25. 5. 2019, 
Osednješolska 

prireditev 

2. NE 4 4 100 13. 9. 2018, 
Peter in volk 

baletna 
predstava 

29. 9. 2018, 
Bonton 

 

7.12. 2018, 
Ogled baletne 

predstave 

   25. 5 .2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

2. ME 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

 
 

11. 12. 2018, 
Ogled 

gledališke 
predstave 

24. 4. 2019, 
Praznik knjige 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 
 

3. aNE 4 4 100 12. 9. 2018, 
Baletna 

predstava 

29. 9. 2018, 
Bonton 

7. 12. 2018, 
Baletna 

predstava  

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

3. bNE 4 4 100 13. 9. 2018,   
 Peter in volk  

baletna 
predstava 

29. 9. 2018, 
Bonton 

 

7.12. 2018, 
Ogled baletne 

predstave 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

3. TU 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

17.12. 2018, 
Gledališka 
predstava 

27. 3. 2019, 
Glasbeno 
izražanje 

25. 5. 2019, 
Osednješolska 

prireditev 

3. ME 4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton  

11.12. 2018, 
Gledališka 
predstava 

24. 4. 2019, 
Zaključek bralne 

značke 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

4. ME 3 3 100 29. 9. 2018, 

Bonton  

11. 12. 2018, 

Gledališka 
predstava 

25. 5. 2019, 

Osrednješolska 
prireditev 

 

4. NE 3 3 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

4.12. 2019, 25. 5. 2019,  
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 Baletna 
predstava 

Osrednješolska 
prireditev 

5. ME 3 3 100 29. 9. 2018, 

Bonton 
 

11. 12. 2018, 

Gledališka 
predstava 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

 

5. NE 3 3 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

1.12. 2018, 

Baletna 

predstava 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

 

4.,5. TU 3 3 100 17.12. 2018, 
Gledališka 
predstava 

27. 3. 2019, 
Glasbeno 
izražanje 

25. 5. 2019, 

Osrednješolska 
prireditev 

 

1.,3.,4.VP  4 4 100 29. 9. 2018, 
Bonton 

20. 12. 2018, 
Lutkovna 
predstava 
Zverjašček 

24. 4. 2019, 
Praznik knjige 

25. 5. 2019, 
Osrednješolska 

prireditev 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

    1. 2. 3.  

 Plan Real % datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina  
1. NE 3 3 100 16. 10. 2018, 

Arboretum 
10. 5. 2019, 

Živimo zdravo 
5. 6. 2019, 

Bohinj (jahanje konj) 
 

1. ME 3 3 100 31. 5. 2019, 
Arboretum 

7. 6. 2019, 
Gozd 

17. 6. 2019, 
Življenje v morju in 

ob njem 

 

1.,2 TU 3 3 100 16.10. 2018, 
Arboretum 

7. 5. 2019, 
Vzgoja za zdravje 

2. 4. 2019, 
Sadni dan 1.r. 

Gozd (tabor) 2.r. 

 

2. ME 3 3 100 4. 4. 2019, 
Življenje v potoku 

31. 5. 2019, 
Drevesa, ptice, 

cvetlice, vodne in 
obvodne živali 

17. 6. 2019, 
Življenje v morju in 

ob njem 

 

2. NE 3 3 100 16.10. 2018, 
Arboretum 

 

3. 4. - 5. 4. 2019, 
Tabor: Gozd 

 

5. 6. 2019, 
Bohinj (jahanje) 

 

3. aNE 3 3 100 17. 10. 2018, 
Arboretum 

20. 3. 2019, 
Skrb za zdravje, 

čutila 

6. 6. 2019, 
Bohinj (jahanje) 

 

3. bNE 3 3 100 17.10. 2018, 

 Arboretum 

20. 3. 2019, 

Vzgoja za zdravje, 

čutila 

7. 6. 2019, 

 Bohinj (jahanje) 

 

3. TU 3  3 100 16.10. 2018, 
Arboretum 

7. 5. 2019, 
Vzgoja za zdravje 

16. 5. 2019, 
Čutila 

 

3. ME 3 3 100 25. 3. 2019, 
Skrb za zdravje in 

čutila 

31. 5. 2019, 
Arboretum 

17. 6. 2019, 
Piran 

 

4. ME 3 3 100 21. 5. 2019, 
Moje telo 

31. 5. 2019, 

Arboretum 

17. 6. 2019, 

Piran 

 

4. NE 3 3 100 16. 10. 2018, 
Arboretum 

 

6. 6. 2019, 

Bohinj (jahanje) 

12. 6. 2019,  
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Rastlinstvo in 
živalstvo Velike 

planine 

5. ME 3 3 100 28. 11. 2018, 
Zelenci 

 

6. 6. 2019, 
Odraščanje 

 

17. 6. 2019, 

Piran 
 

 

5. NE 3 3 100 16. 10. 2018, 

Arboretum 

28. 11. 2018, 
Zelenci 

7. 6. 2019, 
Bohinj 

 

4.,5.TU 3 3 100 16. 10. 2018, 

Arboretum 

 

29. 9. 2018, 
Bonton 

 

6. 6. 2019, 
Človeško telo (4.r) 
Odraščanje (5.r) 

 

1.,3.,4.VP 3 3 100 1. 2. 2019, 
Eko dan: toplota 

23. 4. 2019, 
Vzgoja za zdravje 

20. 6. 2019, 
Življenjski prostor - 

morje 

 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

  Plan Real. % datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina datum, 
vsebina 

1. NE 3 3 100      2. 2. 2019, 
   EKO DAN 
    Toplota 

1. 4. 2019, 
Sejem in 

sadim 
 

24. 5.  2019, 
Izdelki za 

osrednješolsko 
prireditev 

 

1. ME 3 3 100 3.10. 2018, 
Delavnica ob 
tednu otroka 

19.12. 2018, 
Novoletna 
delavnica 

2. 2. 2019, 
EKO dan 
Toplota 

 

1.,2. TU 3 3 100 29. 11. 2018, 
Tehniški muzej 

Bistra 

2. 2. 2019, 
Eko dan 
 toplota 

 

1. 4. 2019, 
Izdelava iger 1.r. 
Ognji (tabor) 2.r. 

 

2. NE 3 3 100      2. 2. 2019, 
   EKO DAN 
    Toplota 

3. 4.-5. 4. 2019, 
Tabor:  Meritve 

ob vodi 

24. 5. 2019, 
Izdelki za 

osrednješolsko 
prireditev 

 

2. ME 3 3 100 19. 12. 2018, 
Izdelovanje 
novoletnih 
okraskov 

2. 2. 2019, 
Eko dan Toplota 

5.4.2019, 
Stavbe iz lesenih 

gradnikov 
 

 

3. aNE 3 3 100 15.10. 2018, 
Vozila 

2. 2. 2019, 
Eko dan Toplota 

22. 5. 2019, 
Izdelki za 

Osrednješolsko 
prireditev 

 

3. bNE 3 3 100 15.10. 2018, 
Izdelava rakete, 
vozila iz lesenih 

odpadkov 

2. 2.1019, 
Eko dan Toplota 

22. 5. 2019, 
Izdelki za 

osrednješolsko 
prireditev 

 

3. TU 3 3 100 29. 11. 2018, 
Tehniški muzej 

Bistra 

2. 2. 2019, 
Eko dan Toplota 

1. 4. 2019, 
Izdelava iger 

 

3. ME 3 3 100 19.12. 2018, 2. 2. 2019, 
Eko dan 

20. 5. 2019,  
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Novoletne 
delavnice 

 toplota Pomladne 
delavnice 

4. NE 4 4 100 2. 2. 2019, 
   EKO DAN 
    Toplota 

 

19. 2. 2019, 
Elektrika 

23. 5. 2019, 
Izdelki za 

Osrednješolsko 
prireditev 

18. 6. 2019, 
Izdelava 

lesene škatlice 

4. ME 4 4 100 23. 10. 2018, 

Lastnosti snovi 
se lahko 

spreminjajo 

2. 2. 2019, 

Eko dan Toplota 
 

20. 3. 2019, 

Elektrika 
 

8. 5. 2019, 

Izdelki iz 

odpadne 

embalaže 

5. ME 4 4 100 30. 1. 2019, 
Izdelava plovila 

2. 2. 2019, 

Eko dan 

Toplota 
 

22. 5. 2019, 
Izdelki iz 

odpadnega 
materiala 

27. 5. 2019, 
Kamnik, moje 

mesto 

5. NE 4 4 100 2. 2.  2019, 
Eko dan  
Toplota 

1. 2. 2019, 
Izdelava plovila in 

dežemera 

27. 5. 2019, 
Kamnik – moje 

mesto 

6. 6. 2019, 
Odraščanje 

4.,5. TU 4 4 100 29. 11. 2018, 
Tehniški muzej 

Bistra 

2. 2. 2019, 
Eko dan  
toplota 

20. 3. 2019, 
Tehniški izdelek 

 

26. 4. 2019, 
Elektrika 

1.,3.,4.VP 4 4 100 30. 11. 2018, 
Izdelava 

okraskov in 
okraševanje 

božičnih dreves 

19. 12. 2018, 
Izdelki za božični 

sejem 

13. 3. 2019, 
Pomladna 
delavnica 

16. 5. 2019, 
Izdelava 
vetrnih 

zvončkov 
 

 
 

ŠPORTNI DNEVI 
    1. 2. 3. 4. 5. 
 Plan Real % datum, vsebina datum, 

vsebina 
datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

datum, vsebina 

1. NE 5 5 100 25. 9. 2018, 
Jesenski pohod 

13. 3. 2019, 
Plezanje in  
kegljanje 

16. 4. 2019, 
Testiranje  

   ŠVK 

12. 6. 2019, 
Pohod 

19. 6. 2019, 
Stare otroške 

igre 

1. ME 5 5 100 19. 9. 2018, 
Jesenski pohod 

 

6. 3. 2019, 

Zimske 

športne 

aktivnosti 

16. 4. 2019, 
Športno 
vzgojni 
karton 

20. 6. 2019, 
Plavanje 

 

21. 6. 2019, 
Športno- 

družabne igre 

1.,2.TU 5 5 100 6. 9. 2018, 
Jesenski pohod 

22. 1. 2019, 
Zimski 

športni dan 
 

12. 6. 2019, 
Kegljanje, 
plezanje 

 

14. 6. 2019, 
Zdravilni gaj 

19. 6.2019, 
Moštvene igre 
1.r 

3. 4. 2019 
Tabor: Zaplaške 
stezice 2.r 

2. NE 5 5 100 25. 9. 2018, 
Jesenski pohod 
 

16. 1. 2019, 
Paraolimpijs

ki dan 

13. 3. 2019, 
Plezanje in  
kegljanje 

3.-5. 4.2019, 
Tabor: 

Zaplaške 
stezice 

16. 4. 2019, 
Testiranje  

   ŠVK 

2. ME 5 5 100 19. 9. 2018, 
Jesenski pohod 
 

6. 3. 2019, 

Plezanje, 

kegljanje 

4. 4. 2019, 
Orientacija 

16. 4. 2019, 20. 6. 2019, 
Plavanje 
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Športno 
vzgojni 
karton 

3. aNE 5 5 100 25. 9. 2018, 
Jesenski pohod 

25. 1. 2019, 
Igre na 
snegu 

15. 3. 2019, 
Plezanje in 
kegljanje 

16. 4. 2019, 
Športno 
vzgojni 
karton 

2. 6. 2019, 
Pomladanski 

pohod 

3. bNE 5 5 100 25. 9. 2018, 
Jesenski pohod  

25.1. 2019, 
Zimski 

športni dan 

15. 3. 2019, 
Plezanje in 
kegljanje 

16. 4. 2019, 
Testiranje - 
ŠVK karton 

14. 6. 2019, 
Pomladanski 

pohod  

3. ME 5 5 100 19. 9. 2018, 
Jesenski pohod 

6. 3.2 019, 

Plezanje, 

kegljanje 

16. 4. 2019, 
Športno 
vzgojni 
karton 

20. 6. 2019, 
Plavanje 

21. 6. 2019, 
Športno-

družabne igre 

3. TU 5 5 100 6. 9. 2018, 
Jesenski pohod 

22. 1. 2019, 
Zimski 

športni dan 

12. 6. 2019, 
Kegljanje, 
plezanje 

14. 6. 2019, 
Naravni 

zdravilni gaj 

19. 6. 2019, 
Moštvene igre 

4. NE 5 5 100 25. 9. 2018, 

Jesenski pohod 
 

23.1. 2019, 

Šolar na 

smuči 

11. 3. 2019, 
Plezanje in 
kegljanje 

 

16. 4. 2019, 
Testiranje  

ŠVK  
 

5. 6. 2019, 
Pohod 

4. ME 5 5 100 19. 9. 2018, 

Jesenski pohod 
 

23. 1. 2019, 

Šolar na 
smuči 

16. 4. 2019, 

Športno-
vzgojni 
karton 

20. 6. 2019, 

Plavanje 
 

21. 6. 2019, 

Športno- 
družabne igre 

5. ME 5 5 100 7. 9. 2018, 
Plavanje in igre 

v vodi 

8. 3. 2019, 

Plezanje, 

kegljanje 

16. 4. 2019, 

Športno-
vzgojni 
karton 

8. 5. 2019, 
Kolesarski 

poligon 

20. 6. 2019, 
Športne igre in 

plavanje 

5. NE 5 5 100 7. 9. 2018, 
Plavanje in igre 

v vodi 

25. 9. 2018, 
Jesenski 

pohod 

11. 3. 2019, 
Plezanje in 
kegljanje 

18. 4. 2019, 
Kolesarski 

poligon 

16. 4. 2019, 

Športno vzgojni 
karton 

4.,5.TU 5 5 100 6. 9.2018, 
Jesenski pohod 

(4.r) 
7. 9. 2018 

Plavanje in igre 
v vodi (5.r) 

22. 1. 2019, 
Zimski 

športni dan 
 

12. 6. 2019, 
Kegljanje, 
plezanje 

 

 14. 6. 2019, 
Zdravilni gaj 

 

19. 6. 2019, 
Moštvene igre 

 

1.,3.,4. 
VP 

5 5 100 12. 9. 2018, 
Jesenski pohod 

31. 1. 2019, 
Sankanje 

17. 4. 2019, 
Testiranje 

ŠVK 

6. 6. 2019, 
Igre v naravi 

14. 6. 2019, 
Plezanje in 
kegljanje 

 
 
3.3.3. EKSKURZIJE 

Razred Cilj (smer) Datum  Vodja 

9. a, b, c Močilnik, Cerknica, Škocjanske jame 10. 10. 2018 Urška Gostečnik 

8. a, b, c Idrija, Sp. Novaki, Most na Soči 2. 6. 2019 Urška Gostečnik 

6. a, b, c Štajerska (Celje, Žička kartuzija…) 10. 6. 2019 Ema Vidic Judež 

7. a, b, c Koper, Piran, Sečovlje 28. 9. 2018 Ema Vidic Judež 

Obvezni in 
neobvezni izbirni 

Orlovo gnezdo, Berchtesgaden, rudnik soli in 
Kraljevo jezero 

6. 10. 2018 Lidija Vidmar 
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predmet nemščina 
9. razred 

Neobvezni izbirni 
predmet nemščina 

6. razred 

Čokoladnica Zotter in Gradec 23. 3. 2019 Lidija Vidmar 

 

 
3.3.4. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
Pri medpredmetnem povezovanju so izobraževalne vsebine organizirane okrog določene teme, ki jo 
obravnavamo celostno, z vidika različnih strok in s poudarkom na uporabnosti znanja. V šolskem letu 
2018/19 so na šoli potekala naslednja medpredmetna povezovanja:  
 

Naslov Tema Razred Nosilec 

Eko dan Toplota 1.-9. razred Eko odbor 

Knjižnično informacijsko 
znanje* 

Različne 1.– 9. razred Tadeja Česen Šink, Irena 
Milivojevič Kotnik 

Prešernov dan Romantika 8. razred Tadeja Kilar 

Trubarjev dan Srednji vek 9. razred Jana Jus 

Triglavski narodni park Varovanje narave (BIO – GEO) 9. razred Monika Jelenc, Ema Vidic 
Judež 

Medosebni odnosi, Jaz 

in ti, Dan zdravja 

Čustva, odraščanje 7., 8. in 9. 
razred 

Tina Plahutnik, Sanja 
Klemenc, naravoslovni 

aktiv 

Prešernov dan Prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku v okviru 
projekta Branje je iskanje in 

šolska prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

2. razred, 
7. razred 

Maja Škrjanc 
Barbara Spruk Golob 

Nataša Zor 
 

Prešernov dan France Prešeren in njegove pesmi 1. razred Vse učiteljice strokovnega 

aktiva 1.razreda 

Valovanje Zvok in valovanje (GUM, NAR) 7. razred Monika Jelenc, Tanja 
Bervar, Marko Bračič 

Religije in kulture Religije 7. razred Ema Vidic Judež 

Sahara Sahara 8. razred Ema Vidic Judež, 
Anamarija Erčulj 

Impresionizem Impresionizem 9. razred Anamarija Erčulj, Marko 
Bračič 

Holokavst Holokavst 8. razred Urška Gostečnik, Mirjam B. 
Hribernik 

Prešernov dan SLJ – MAT 8. razred Karmen Ležić 
Majda Kalan 
Silva Maroh 

Ponavljanje vsebin o 

zgradbi atoma 

KEM – NEM - TJA 9. razred Danica Mati Djuraki 
Lidija Vidmar 
Sara Kočevar 
Špela Štular 

Urejanje podatkov na 

primeru astronomskih 

pojavov 

FIZ - NEM 8. razred Danica Mati Djuraki 
Lidija Vidmar 
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Človekove pravice ZGO - DKE 7. razred Mirjam Hribernik Benčina, 
Urška Gostečnik 

Triglavski narodni park BIO - GEO 9. razred Monika Jelenc 
Ema Vidic Judež 

Klimogram GEO - MAT 7. razred Ema Vidic 
Karmen Ležić 

Predstavitev države GEO - SLJ 7. razred Ema Vidic Judež 
Tadeja Kilar 
Nataša Zor 

DAN ZDRAVJA BIO (PRVA POMOČ) - GOS - 
ŠPO 

9. razred Monika Jelenc 
Tanja Bervar 
Brane Božič 

Tamara Bračič 
Mojca Praprotnik 

JAZ IN TI čustva - samopodoba - razvoj 
telesa - zasvojenost z 

elektronskimi napravami 

8. razred Monika Jelenc 
Tanja Bervar 

Sanja Klemenc 
Tina Plahutnik 

Merila za srednje 

vrednosti 

MAT - ŠPO 9. razred Tamara Bračič 
Karmen Ležić 

ND: Merjenje in 

sestavljanje 

MAT - TIT 6. razred Silva Maroh 
Majda Kalan 
Karmen Ležić 
Metka Bizjak 

 

RAZ. UČITELJ VSEBINA VSEBINA VSEBINA VSEBINA Ur/RS-
roditeljski 
sestanek 

1. A Luciana Legat, 
Darja Habjan 

predstavitev 
knjižnice  
24. 9. 18 

časovni trak 
12. 11. 18 

pesmi, 
uganke, 
izštevanke 
8. 3. 19 

motivacija 
za branje 
27. 5. 19 

4 

1. B Maja Benkovič 
Darja Habjan 

predstavitev 
knjižnice  
17. 9. 18 

časovni trak 
18. 12. 18 

pesmi, 
uganke, 
izštevanke 
7. 2.19 

motivacija 
za branje 
28. 5. 19 

4 

1. ME Urška Maja 
Pavlič 
Špela Jenko 

predstavitev 
knjižnice  
17. 9. 18 

časovni trak 
8. 11. 18 

pesmi, 
uganke, 
izštevanke 
21. 1. 19 

motivacija 
za branje 
15.4.19 

4 

1. NE Petra Zupanc 
Mojca Kališnik 

predstavitev 
knjižnice  
21. 9. 18 

časovni trak 
22. 11. 18 

pesmi, 
uganke, 
izštevanke 
15.1.19 

časovni 

trak 

6.2.19 

4 

1.2. 
TU 

Jelka Vrhovnik 
Mojca Kališnik 

predstavitev 
knjižnice 
19.9.18 

časovni trak 
14.11.18 

dlan ali ribja 
kost 
14.11.18 

motivacija 
za branje 
16.1.19 

4 

1. VP Andreja Šuštar predstavitev 
knjižnice  
28.9.18 

časovni trak 
30.11.18 

pesmi, 
uganke, 
izštevanke 
7.2.19 

 3 
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2. A Barbara Spruk 
Golob 

knjižnični red 
6.11.18 

dlan ali ribja 
kost 
24.1.19 

motivacija za 
branje  
28.5.19 

 3 

2. B Maja Škrjanc knjižnični red 
6.11.18 

dlan ali ribja 
kost 
24.1.19 

motivacija za 
branje  
27.5.19 

 3 

2. ME Ivanka Svetec knjižnični red 
24.10.18 

dlan ali ribja 
kost 
21.1.19 

  2 

2. NE  Darja Klopčič 
Lisičić 

knjižnični red 
11.10.18 

dlan ali ribja 
kost 
11.10.18 

motivacija za 
branje  
15.11.18 

 3 

3. A Majda Pogačnik umet/neumetn
ostno besedilo  
24.1.19 

Vennov 
diagram  
13.12.18 

ljudsko 
slovstvo na 
Kamniške 
21.3.19 

2 iskanje 
po virih EU  
6.6.19 

5 
RS 5.11.18 

3. B Natalija Rak umet/neumetn
ostno besedilo  
22.1.19 

Vennov 
diagram  
3.12.18 

ljudsko 
slovstvo na 
Kamniškem 
21.3.18 

2 iskanje 
po virih EU  
13.6.19 

5 
RS 5.11.18 

3. ME Urška Strgar umet/neumetn
ostno besedilo  
3.1.19 

Vennov 
diagram  
12.12.18 

ljudsko 
slovstvo na 
Kamniškem 
20.3.19 

2 iskanje 
po virih EU  
3.6.19 

5 
RS 15. 1. 19 

3. 
NEa 

Maja  
Šetina 

umet/neumetn
ostno besedilo  
3.1.19 

Vennov 
diagram  
10.1.19 

ljudsko 
slovstvo na 
Kamniškem 
7.3.19 

2 iskanje 
po virih EU  
20.6.19 

5 
RS 4. 2. 19 

3. 
NEb 

Andreja 
Modrijan 

umet/neumetn
ostno besedilo  
3. 1. 19 

Vennov 
diagram  
10. 1.19 

ljudsko 
slovstvo na 
Kamniškem 
7.3.19 

2 iskanje 
po virih EU  
20. 6.1 9 

5 
RS 4. 2. 19 

3. TU Barbka Marin umet/neumetn
ostno besedilo  
15.1.19 

Vennov 
diagram  
12. 2. 19 

ljudsko 
slovstvo na 
Kamniškem 
28,3,19 

2 iskanje 
po virih EU  
30.5.19 

5 
RS 10. 12. 
18 

3.,4. 
VP 

Maja Jesenik 
Štefin 

domače branje 
(4) 
25. 9. 18 

Vennov 
diagram (3) 
Paukova 
strategija (4) 
24.1.19 

  2 

4. A Marija Ropas BZ/DB 
17 .9. 18 

Paukova 
strategija 
24. 1. 19 

2 
funkcionalno 
branje 
30. 5.19 

počitniško 
branje 
21.6.19 

5 

4. B Meta Kregar BZ/DB 
18. 9. 18 

Paukova 
strategija 
7.11.18 

počitniško 
branje 
21. 6. 19 

 3 

4. ME Špela Kosmatin BZ/DB 
17. 9. 18 

Paukova 
strategija 
21.1.19 

2 
funkcionalno 
branje 
27. 5. 19 

 4 
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4. NE Vesna Jamšek BZ/DB 
21. 9.18 

Paukova 
strategija 
22.11.18 

2 
funkcionalno 
branje 
14. 2. 19 

počitniško 
branje 
20. 6. 19 

5 

4.5. 
TU 

Jana Trebušak BZ/DB (4) 
pesem(5) 
21. 9.18 

Vennov 
diagram, 
Paukova 
strategija  
20. 11. 18 

2 
funkcionalno 
branje (4.5) 
22. 5.19 

 5 

5. A Simona 
Podboršek 

kaj je pesem 
10. 10. 18 

Paukova 
strategija  
8.1.19 

kako izdelam 
plakat 
19.1.19 

govorni 
nastop 
15. 4. 19 

4 

5. B Mateja Jamnik kaj je pesem 
10. 10. 18 

Paukova 
strategija  
11.1.19 

kako izdelam 
plakat 
21.2.19 

govorni 
nastop 
23. 3. 19 

4 

5. ME Bernarda Rifel kaj je pesem 
19.9.18 

Paukova 
strategija  
21.1.19 

kako izdelam 
plakat 
18.3.19 

govorni 
nastop 
18. 3. 19 

4 

5. NE Romana Šarec kaj je pesem 
12. 10. 18 

Paukova 
strategija 
8. 1. 19 

kako izdelam 
plakat 
12. 1. 19 

govorni 
nastop 
17. 4. 19 

4 

              

6. A Jus, Zor, Kilar 
Gostečnik, Zajc, 
Erčulj 

Predstavitev 
knjižnice, knjiž. 
red (SLJ)  
19. 9. 18 

Motivacija 
za branje 
(SLJ) 
26. 9. 18 

Viri ZGO) 
26. 9. 18 

Knjižno in 
knjižnično 
gradivo 
(GOS) 
 15. 10.18 

6 

6. A   MEGA KVIZ 
Narodna 
galerija (LUM) 
16.11.18 

        

6. B Jus, Zor, Kilar 
Gostečnik, Zajc 

Predstavitev 
knjižnice, knjiž. 
red (SLJ) 
19. 9. 18 

Motivacija 
za branje 
(SLJ) 
27. 9. 18 

Viri ZGO) 
24. 9. 18 

Knjižno in 
knjižnično 
gradivo 
(GOS)   
26.10,  
21. 11. 18 

6 

6. C Jus, Zor, Kilar 
Gostečnik, Zajc 

Predstavitev 
knjižnice, knjiž. 
red (SLJ) 
19. 9. 18 

Motivacija 
za branje 
(SLJ) 
24. 9. 18 

Viri ZGO) 
24. 9.18 

Knjižno in 
knjižnično 
gradivo 
(GOS) (2 
uri) 15., 
23. 10.18 

7 

6. C   MEGA KVIZ 
Narodna 
galerija (LUM) 
15. 2. 19 

        

7. A Kilar, Jus, 
Jelenc, Bervar 

Motivacija za 
branje (SLJ) 
1. 10. 18 

Seminarska 
naloga 
(NAR) 
3. 6. 19 

Rastem s 
knjigo  
15. 10. 18 
 

 3 
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7. B Kilar, Jus, 
Jelenc, Bervar 

Motivacija za 
branje (SLJ) 
3.10.18 

Seminarska 
naloga 
(NAR)  
28. 5. 19 

Rastem s 
knjigo  
16. 10.18 
 

 3 

7. C Kilar, Jus, 
Jelenc, Bervar 

Motivacija za 
branje (SLJ) 
12.10.18 

Seminarska 
naloga 
(NAR) 
29. 5.19 
 

Rastem s 
knjigo  
16.10.18 
 

Motivacija 
za branje 
31.1.19 

4 

8. A Bizjak, Zajc, 
Milivojevič 
Kotnik, Erčulj 

Obisk 
frančiškanske 
knjižnice (2 uri) 
(TIT) 
4. 6. 19 

Predstavitev 
izbrane 
knjige skozi 
drobni tisk 
(KFBK) 
3.12.18 

MEGA KVIZ 
Narodna 
galerija 
(LUM)   
12.11.18 
 

  4 

8. B Bizjak, Zajc, 
Milivojevič 
Kotnik, Erčulj 

Obisk 
frančiškanske 
knjižnice (2 uri) 
(TIT) 
7.6.19 

Predstavitev 
izbrane 
knjige skozi 
drobni tisk 
(KFBK) 
3.12.18 

MEGA KVIZ 
Narodna 
galerija  
(LUM)    
12.11.18 
 

  4 

8. C Bizjak, Zajc, 
Milivojevič 
Kotnik, Erčulj 

Obisk 
frančiškanske 
knjižnice (2 uri) 
(TIT) 4.6.19 

Predstavitev 
izbrane 
knjige skozi 
drobni tisk 
(KFBK) 
3.12.18 

MEGA KVIZ 
Narodna 
galerija 
(LUM)    
14.11.18 
 

  4 

9. A Vidic Judež MEGA KVIZ 

Kraški svet 

(GEO) 3.10.18 

COBISS+ 
22.1.19 

    2 

9. B Vidic Judež MEGA KVIZ 

Kraški svet 

(GEO) 8.10.18 

     1 

9. C Vidic Judež MEGA KVIZ 

Kraški svet 

(GEO)4.10.18 

     1 

SKUPAJ      149 ur 
 
 

3.3.5. ŠOLA V NARAVI, TABORI 
A. LETNA ŠOLA V NARAVI 
 
Savudrija, čas izvedbe: 3. 9. 2018 - 7. 9. 2018 
vodja: Mojca Kališnik 
Izvleček poročila: 
Na morje smo se v letno šolo v naravi odpravili s 106 učenci petih razredov matične šole in podružnic. 
Otroke je spremljalo 15 učiteljic in učiteljev. Učenci so v različnih ponujenih aktivnostih zelo uživali. Z 
velikim zanimanjem so spremljali in se vključevali v vse ponujene dejavnosti, zelo radi so sodelovali, z 
veseljem so bili aktivni v vodi in pri raziskovanju sveta okoli sebe, tako pri pouku kot tudi pri ostalih 
dejavnostih. 
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B. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
Cerkno, čas izvedbe: 4. 2. - 7. 2. 2019 
vodja: Aleš Prosen 
Izvleček poročila: 
Zimske šole v naravi se je udeležilo 79 učencev. Za delo na snegu je skrbelo 7 učiteljev. Popoldanske 
aktivnosti pa sta pripravljala in organizirala dva učitelja. Učenci so bili s šolo v naravi zadovoljni. Razmere 
za delo so bile dobre in smo izpeljali vse predvidene aktivnosti. 
 

C. TABORI 
RAZRED/Vrsta KRAJ ČAS VSEBINA 

2. a, 2. b, 2. PŠ Tunjice CŠOD Čebelica 1. 4.- 3. 4. 2019 Naravoslovni tabor 

2. PŠ Mekinje, 2. PŠ Nevlje CŠOD Čebelica 3. 4.- 5. 4. 2019 Naravoslovni tabor 

7. A, 7. B, 7. C CŠOD Soča 10. 12. -14. 12. 2018 Naravoslovne 
vsebine 

Tabor radovednih Kamnik, matična šola 9. 11. -10. 11. 2018 Izbirni predmeti 

Noč v šoli Kamnik, matična šola 31. 5. - 1. 6. 2019 Učenci z DSP, 
socialne veščine 

 

A. POROČILO NARAVOSLOVNEGA TABORA - 2. RAZRED – matična šola 
Od 1.-3. 4. 2019, so učenci 2. a in 2. b matične šole in drugošolci iz Tunjic odšli na naravoslovni tabor v 
CŠOD Čebelica v Dolenjo vas pri Čatežu. Izvedli smo naslednje dneve dejavnosti: športni dan - pohod 
na Zaplaške stezice, naravoslovni dan - Gozd ter tehniški dan - Ognji. Vsebine so bile primerne starostni 
stopnji drugošolcev. Imeli smo lepo vreme, ki je pripomoglo, da so se učenci imeli zelo lepo in so v 
novem okolju pridobivali novo znanje. Cilje smo v celoti realizirali.  
 
B. POROČILO NARAVOSLOVNEGA TABORA - 2. RAZRED – podružnične šole 
Od 3.4.-5.4. 2019 so učenci PŠ MEKINJE in NEVLJE odšli na naravoslovni tabor v CŠOD Čebelica v 
Dolenjo vas pri Čatežu. Izvedli smo naslednje dneve dejavnosti: športni dan- pohod na Zaplaške stezice, 
naravoslovni dan- Gozd ter tehniški dan- Meritve ob vodi. Vsebine so bile primerne starostni stopnji 
drugošolcev. Imeli smo dokaj lepo vreme, ki je pripomoglo, da so se učenci imeli zelo lepo in so v novem 
okolju pridobivali novo znanje. Cilje smo v celoti realizirali. 
 
C. POROČILO NARAVOSLOVNEGA TABORA – 7. RAZRED 
Učenci so bili zelo zadovoljni, sebe in svoje sošolce ter tudi učitelje so spoznavali v različnih situacijah. 
Zelo so uživali, ker je pouk potekal predvsem na prostem. Razdeljeni so bili v 4 skupine, tako da so se 
družili tudi z učenci dveh drugih razredov. Obravnavali so predvsem tematiko iz naravoslovja. V CŠOD 
Soča smo se družili od 10. 12. do 14. 12. 2018. 
 
D. POROČILO TABORA RADOVEDNIH  
Tabor radovednih se je letos odvijal od 9.11. in 10.11. 2018 na matični šoli. 
Namen je bil določene izbirne vsebine predstaviti strnjeno in izvesti vsebine na drugačen način. Učitelji 
izbirnih predmetov LS, POK, RČL, GKL, GLD, LO, izvajalka projekta Popestrimo šolo Rosana 
Kleindienst, Tina Plahutnik in Jana Jus smo uspešno povezali vsebine delavnic v celoto in ponovno 
dokazali, da je tovrstno delo z otroki učinkovito in učencem zelo ljubo, saj je odziv učencev vsako leto 
boljši in večji. 
 

E. POROČILO NOČI V ŠOLI ZA UČENCE Z DSP 
Noči v šoli se je udeležilo 24 učencev z dodatno strokovno pomočjo od 4. do 9. razreda. Potekal je od 
31. 5. do 1. 6. 2019 na matični šoli. Z učenci smo noč preživele socialne pedagoginje Sanja Klemenc, 
Kaja Lipovec, Tjaša Božič in učiteljica SLJ/knjižničarka Irena Milivojevič Kotnik. Učenci so preko različnih 
dejavnosti in skupne priprave obrokov krepili socialne veščine in urili komunikacijske veščine. Odziv 
učencev je bil dober, bili so zelo zadovoljni in si želijo podobnih aktivnosti.  
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3.3.6. PLAVALNI TEČAJ, PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
A. PLAVALNI TEČAJ 
Vključeni: učenci 3. razredov, vodji: Tamara Bračič in Ivanka Svetec 

 Čas izvedbe: od 5. 11. 2018 do 9. 11. 2018, ter  od 19. 11. do 23. 11. 2019 

Izvleček poročila o izvedbi: 
V skladu z Letnim delovnim načrtom je bil za vse učence tretjih razredov organiziran 20 - urni plavalni tečaj. V 
tečaj je bil vključen 101 učenec, 1 učenka se iz opravičljivih razlogov tečaja ni udeležila. Učenci so bili 
razdeljeni v šest homogenih plavalnih skupin, kar je omogočalo dobro delo, individualen pristop in napredek 
vsakega posameznika. 
Aktivnost je potekala v bazenu v  CIRIUS-u, v Kamniku, in sicer v dveh terminih (od 5. 11. 2018 do 9. 11. 2018, 
ter  od 19. 11. do 23. 11. 2019). Ure učenja plavanja smo realizirali kot ure športa.    
Cilj plavalnega tečaja je bil, da učenec-neplavalec doseže norme za osvojitev najmanj zlatega konjička, plavalci 
pa naj bi izpopolnili svojo plavalno tehniko v prsnem plavanju, kravlu in hrbtnem plavanju. Vsi učenci naj bi 
napredovali oz. pridobili tudi plavalno kondicijo in določeno znanje o varnosti v vodi in ob njej.  
Preverjanje naučenega plavalnega znanja smo izvedli v olimpijskem bazenu v Kranju: 

 19. 11. 2018  za učence matične šole  

 30. 11. 2018  za učence podružničnih šol Nevlje, Tunjice in Mekinje. 
  
Najmanj zlatega konjička je osvojilo 85 učencev, 8 učencev ni bilo uspešnih pri doseganju temeljnega cilja, 9 
učencev pa se preverjanja znanja plavanja iz opravičenega razloga ni udeležilo.   
SKUPNI REZULTATI PREVERJANJA: 
ZD: 17X 
SD: 18X 
BD: 39X 
D:5 X 
ZK: 5X 
SK: 5X 
BK: 3 
NEPREVERJENIH: 9X 

  

B. PROJEKT PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
Vodja: Tamara Bračič 
Poročilo o izvedbi: 13. 6. 2019 
Z učenci 6. razredov smo v četrtek, 13. 6. 2019, izvedli preverjanje plavanja v sklopu projekta plavalno 
opismenjevanje. Preverjanje je potekalo v kamniškem bazenu, udeležilo se ga je 81 učencev. Ocenjevali 
smo po kriterijih, ki so predpisani za preverjanje plavalnega znanja učencev. Dva učenca nista dosegla 
kriterijev za pridobitev bronastega delfina, kar pomeni, da imamo na šoli 97,53% plavalcev (6. razred). 
En učenec se preverjanja iz opravičljivih razlogov ni udeležil. Zaradi premajhnega števila neplavalcev 
plavalni tečaj ni bil organiziran. 
 

3.3.7. KOLESARSKI IZPIT 
Vodja za MŠ: Simeon Klokočovnik 
Kratko poročilo: 
Na matični šoli je izpit opravljalo 26 učencev iz 5. a razreda, 23 učencev iz 5. b razreda, (dva učenca 
sta ga opravila že v 4. razredu na podružnični šoli Vranja Peč) in ena učenka iz 7. a razreda. Vsi učenci 
so uspešno opravili izpit. 
 
Vodja za PŠ Mekinje: Domen Hribar 
Kratko poročilo: 
Učenci 5. razreda PŠ Mekinje so sprva vozili v okolici podružnične šole, nato pa spoznavali zahtevnejše 
prometne situacije v mestu (krožišča, semaforizirana križišča). Vsi učenci (24) so opravili teoretični del 
izpita, na javnih prometnih površinah opravili kolesarski izpit in uspešno pridobili kolesarsko izkaznico. 
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Vodja za PŠ Nevlje: Romana Šarec 
Kratko poročilo: 
Na Podružnični šoli Nevlje je izpit opravljalo 24 učencev. 5 učencev izpita ni opravilo, od tega 4 zaradi 
neuspešno opravljenega teoretičnega dela izpita, en pa si je poškodoval nogo. Učenka, ki je bila manj 
spretna na spretnostnem poligonu, je imela mesec dni, da je izboljšala svoje veščine in se nato pridružila 
ostalim, ki so uspešno opravili teoretične vsebine. Usposabljanje na cesti ni potekalo le v vasi, ampak 
smo se odpeljali tudi v mesto in primerjali vožnji. Izpitna trasa je bila precej zahtevna in je vključevala 
vožnjo po manj prometnih cestah, po glavnih cestah, zajemala je vse elemente, ki smo jih spoznali v 
teoretičnem delu. Pri izvedbi izpita na cestno prometnih površinah je sodelovalo nekaj staršev in starih 
staršev, ki so z odsevniki poskrbeli za večjo varnost učencev. 
 
Vodja za PŠ Tunjice: Barbka Marin 
Kratko poročilo: 
Na PŠ Tunjice se kolesarski izpit izvaja na dve leti. V letošnjem šolskem letu se ni izvajal.  
 
 

4. SPREMLJANJE POUKA - hospitacije 
Tako ravnateljeve kot kolegialne hospitacije so v sodobni šoli potrebne. Izvedli smo jih tudi na naši šoli. 
Ne le zaradi zakonske osnove, temveč predvsem zaradi strokovnega razvoja učiteljev, ravnatelja ter z 
njimi tudi šole. Ravnatelj je spremljal delo učiteljev in učencev pri pouku in ostalih dejavnostih. Poudarek 
pri spremljanju pouka (hospitacijah) je namenil spremljanju aktivnosti učencev pri samem učno-
vzgojnem procesu, individualizaciji in diferenciaciji učnega procesa in razgovoru z učiteljem po 
opravljeni hospitaciji. Učitelji preko kolegialnih hospitacij izmenjujejo izkušnje, si pomagajo pri strokovnih 
dilemah in medpredmetnem povezovanju, skupno načrtujejo in analizirajo učno-vzgojni proces. Na naši 
šoli so obvezno prakso opravili študenti različnih fakultet. 
Več informacij je v prilogi Načrt spremljanja pouka v šolskem letu 2018/19. 
 
Razvojne aktivnosti ravnatelja in  nekaterih strokovnih delavcev za bodoče strategije in 
aktivnosti pri spremljanju pouka so bile: 
Konferenca o formativnem spremljanju mednarodnega Erasmus+ projekta Glas učenca – most do 
učenja, november  2018, Laško, Živimo šolo prihodnosti, Zavod za šolstvo, april 2019, 
Osnovna šola Muta, Fit pedagogika, spremljanje pouka, ki ga je vodila ga. Barbara Konda, 2. razred in 
9. razred, junij 2019 ter Pogovori o učenju, marec 2019. 
Pouk smo spremljali:  
ravnatelj, pomočnika ravnatelja, strokovni aktivi, posamezni strokovni delavci, skupina Bridge, mentorice 
kandidatkam za opravljanje strokovnega izpita. 
Ravnatelj je spremljal:  
nastope kandidatk za opravljanje strokovnega izpita, spremljanje pouka pri novih sodelavkah. 
Nameni spremljanja pouka so bili:  
Svetovanje kandidatkam za strokovni izpit. Vzajemno spremljanja pouka pri novih sodelavkah. 
Spodbujanje strokovnih delavcev za načrtovanje in izvajanje pouka, ki temelji na pozitivnem 
partnerskem sodelovanju učitelja z učenci, vzajemnosti, vključevanju, medsebojnem spoštovanju, 
vključenosti učencev v vse faze učnega procesa, praktičnih vsebinah, učenju z eksperimentiranjem, 
učenju v naravi…. 
Strateške vrednosti spremljanja pouka so bile:  
Ne le povezovanje učencev in učiteljev, pač pa tudi prizadevanja za izboljšanje kakovosti učenja in 
poučevanja. Skozi učenje učenci lahko pridobijo večjo samozavest, samospoštovanje, odgovornost, 
komunikacijske spretnosti, veščine vodenja, zmožnost prisluhniti drugemu. S prevzemanjem aktivnejše 
vloge pri učenju razvijajo lastne samoregulacijske zmožnosti. Učitelji poglabljajo metode poučevanja, ki 
učencem omogočajo učinkovito učenje in se hkrati izpopolnjujejo za delo v partnerstvu z učenci. 
Opazili smo:  
Večina učiteljic je „delala“ z učenci. Fokus je bil na učenju. S kvalitetnim načrtovanjem so učiteljice 
omogočale aktivne učne situacije. Zaznati je bilo še več distribucije odgovornosti za učenje. Izvajalke so 
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bile pozitivno naravnane, pomembno za učinkovitejše učenje. Medosebni odnosi so se izkazovali kot 
potrebna energija, moč za ustvarjanje klime in kasneje dosežkov. Učenje preko igre. 
Na osnovi opažanj smo predlagali: 
Vprašanje postavimo vsem – premor – odgovor. Predolgo frontalno delo – spremeniti načrtovanje in 
izvedbo. Omogočiti ustrezno svetlobo v času projekcije ali v času izvedbe procesa. Zmanjšati hrup v 
prostoru. Z ustreznim zračenjem izboljšati kvaliteto zraka v učilnici. Z drugačnim načrtovanjem pouka 
učencem omogočiti več gibalnih aktivnosti – učenje in gibanje! Preglasitev učencev je škodljiva za 
glavno učiteljevo orodje! Retorične veščine, skrb za glas! 
 

5. ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT  
 
5.1. POROČILO ŠOLSKEGA PARLAMENTA  
Mentorica za RS: Maja Škrjanc, mentorica za PS: Tina Plahutnik 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu je bila tema ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM. Skupaj s predmetno stopnjo smo 
si zastavili cilj - oblikovanje kviza na to temo. Sestavili smo kviz iz 4 sklopov po 10 vprašanj: šolska 
pravila, šolski sistem danes, šolski sistem v preteklosti in šolski sistem v tujini (naših učencev 
priseljencev). 
Parlament se je sestal štirikrat: 

1. Pogovor z upokojenima učiteljema : Majda Zupančič, Jože Ramuta 

2. Pogovor z učenci priseljenci 
3. Priprava na oblikovanje kviza ŠOLSKA PRAVILA 

4. Oblikovanje kviza ŠOLSKA PRAVILA 

Na razredni stopnji je bil celoten kviz preizkušen v 2. B razredu, v naslednjem šolskem letu pa ga 
bodo izvedli v vseh razredih na šoli.  

 

6. SODELOVANJE S STARŠI  
Sodelovanje s starši je potekalo na formalni ravni, in sicer na roditeljskih sestankih in skupnih pogovornih 
urah, ki so potekale vsak prvi ponedeljek v mesecu od 17. ure dalje ali po dogovoru. V tem času so bili 
staršem na razpolago poleg razrednikov tudi vsi ostali učitelji. Vsi učitelji so imeli po individualnem 
razporedu tudi tedenske pogovorne ure v dopoldanskem času. Starši so se posluževali tudi telefonskih 
kontaktov z razredniki in ostalimi učitelji.  
Starši so sodelovali tudi s svetovalno službo, predvsem ob vpisu novincev, pa tudi med šolskim letom 
zaradi vzgojne in učne problematike. 
V vsakem oddelku so bili organizirani vsaj trije roditeljski sestanki. Na vseh uvodnih roditeljskih sestankih 
je sodeloval ravnatelj. S starši smo sodelovali v obliki prireditev z nastopi učencev, predstavitvi dela v 
razredu, izvedbi delavnic ali drugih aktivnosti (v naravi) s starši. 
Aktivno vlogo pri vzdrževanju komunikacije med starši, ki jih predstavljajo na Svetu staršev in Svetu šole 
Frana Albrehta, so imeli predstavniki oddelkov. 
Starši so sodelovali pri zbiranju sredstev za nadstandardne programe učencev in šolskih projektov v 
okviru Šolskega sklada. 
 

6.1. POROČILO O DELOVANJU SVETA STARŠEV  
 

Predstavniki staršev učencev OŠ Frana Albrehta smo se v šolskem letu 2018/19 sestali trikrat. Seje 
sveta staršev so bile dobro obiskane in sklepčne.   
Svet staršev je obravnaval ustaljene teme, kot so evalvacija vzgojnega načrta šole ali poročila različnih 
skupin, v katerih delujemo starši (upravni odbora šolskega sklada, Aktiv svetov staršev in ZASSS). Na 
1. seji smo bili seznanjeni z letnim delovnim načrtom (LDN) za novo šolsko leto in realizacijo LDN za 
preteklo. Seznanili smo se  z evalvacijo načrta izboljšav v š.l.  2017/2018 in s triletnim načrtom izboljšav. 
Izvolili smo nove predstavnike v upravni odbor šolskega sklada, komisijo za šolsko prehrano, komisijo 
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za kakovost in aktiv svetov staršev kamniško domžalske regije. Ob koncu šolskega leta smo potrdili 
skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv in se seznanili s predvidenimi novostmi ter 
značilnostmi za naslednje šolsko leto.  
Precej pozornosti smo namenili vzgojno izobraževalni problematiki in značilnostim generacij otrok v 
posameznih razredih. Šolski svetovalni delavki sta predstavili splošne značilnosti in področja, kjer so 
glede na zaznave učiteljev potrebne izboljšave, ločeno za razredno in predmetno stopnjo, specialni 
pedagoginji pa aktivnosti s področja izvajanja dodatne strokovne pomoči.  
Na svetu staršev smo obravnavali različne predloge, vprašanja in tekočo problematiko, ki se pojavlja 
skozi šolsko leto (npr. glede predstavitve interesnih dejavnosti prvošolcem pred začetkom šolskega leta, 
enakomernejše razporeditve interesnih dejavnosti skozi teden, varnosti otrok s POŠ Nevlje, predvsem 
na poti do šole in v Soteski, kriterijev, na podlagi katerih se šoli odloči za udeležbo na posameznem 
tekmovanju, kriterijev za oblikovanje oddelkov šestošolcev...).  Predstavnici 9. razredov sta se ob koncu 
šolskega leta zahvalili za uspešno sodelovanje med šolo in starši in izrazili veselje, da lahko otroci 
obiskujejo šolo, kjer so otroci na prvem mestu. 
Starše smo bili redno obveščeni o dogajanju v zvezi z nameravano gradnjo nove šole, skladno z 
informacijami, ki smo jih na različne načine pridobili s strani ustanovitelja – Občine Kamnik. Podano je 
bilo poročilo s srečanja ravnatelja in vodstva sveta staršev z županom in občinskim vodstvom kmalu po 
nastopu mandata novega župana in nato s seje sveta šole, kjer je občinsko vodstvo predstavilo 
informacije in načrte v zvezi z gradnjo tudi temu organu upravljanja zavoda.  
Nadaljevali smo prakso, da starši vsaj na eni od sej prvi del seje opravimo brez prisotnosti ostalih 
vabljenih udeležencev. Tako je bilo tudi v preteklem šolskem letu, ko smo se osredotočili na predlog 
sprememb šolskega sistema in oblikovali stališča, ki so bila posredovana Aktivu svetov staršev kot 
vmesnemu členu med starši in ministrstvom.  
Pripravila: Irena Pavlič 

 Predsednica Sveta staršev  

 

7. POROČILO SVETA ŠOLE 
Svet zavoda se je v šolskem letu 2018/2019 sestal trikrat: 27. 9. 2018, 21. 2. 2019 in 16. 5. 2019. V 
septembru smo obravnavali in sprejeli realizacijo LDN-ja za šolsko leto 2017/2018, predlog LDN- ja za 
šolsko leto 2018/2019, Triletni načrt izboljšav in potrdili spremembo knjižničnega reda. V februarju smo 
sprejeli poslovno poročilo šole in ugotovili, da je šola poslovala z dobičkom. Obravnavali smo tudi 
vzgojno - izobraževalno problematiko naše šole. V maju smo obravnavali finančni načrt za leto 2019 in 
ga potrdili. Prav tako so se seje udeležili predstavniki občine, ki so spregovorili o gradnji nove šole. 
Obravnavali pa smo tudi vzgojno izobraževalno problematiko s področja učencev s posebnimi 
potrebami. Vsi člani smo se trudili za dobro medsebojno sodelovanje, dobro sodelovanje s šolo in 
ustanoviteljico.  
 Monika Jelenc, predsednica 

 
8. POROČILO UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA  
Člani upravnega odbora šolskega sklada smo bili: 
Ksenija Prosen –predsednica (predstavnica staršev) 
Robert Škrjanc – član, namestnik (predstavnik staršev) 
Pero Mandić – član (predstavnik staršev) 
Matej Šmidovnik – član (predstavnik staršev) 
Natalija Rak – članica (predstavnica šole) 
Metka Bizjak – članica (predstavnica šole) 
Ivanka Svetec – članica (predstavnica šole) 
V šolskem letu 2018/2019 smo imeli 3 redne seje. Sredstva za financiranje dejavnosti, ki niso sestavni 
del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, smo zbirali: 
- s prostovoljnimi prispevki staršev (položnice) in, 
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- s sredstvi zbranimi s srečelovom, pecivom in prodajo izdelkov na osrednji šolski prireditvi. 
Planirali smo 5.900 EUR zbranih sredstev, zbrali pa smo 6.200 EUR. Zbrana sredstva smo namenili za 
nakup: 
- Prenosnega zvočnika za PŠ Mekinje 
- Knjižne nagrade 
- Materiala za projekte (Popestrimo šolo, Osrednješolska prireditev, Tabor radovednih) 
- Materiala za delo specialnih pedagoginj in 
- Subvencije za šolske dejavnosti 
Za omenjena sredstva je bilo porabljenih 2.746 EUR. 2.000 EUR, ki smo jih zbrali na osrednješolski 
prireditvi, bomo namenili za nakup peči za žganje gline. 
 

9. POROČILO UČBENIŠKEGA SKLADA IN ŠOLSKE KNJIŽNICE 
A: Poročilo učbeniškega sklada za koledarsko leto 2018  
V koledarskem letu 2018 sva skrbnici Irena Milivojevič Kotnik in Tadeja Česen Šink. Marca 2018 sva 
tako kot vsako leto pregledali načrt aktivnosti in ga preoblikovali glede na spremembe Pravilnika o 
upravljanju učbeniških skladov in glede na pretekle izkušnje.  
Zaradi poteka veljavnosti nekaterih učbenikov sva najprej natančno pregledali Katalog potrjenih 
učbenikov. Strokovne aktive sva nato sredi marca prosili, da pripravijo izbor gradiv za naslednje šolsko 
leto, pri tem pa naj upoštevajo veljavnost oziroma neveljavnost naslovov učbenikov. V maju 2018 je bil 
predlog izbora pripravljen, konec maja pa tudi potrjen na Svetu staršev. Izbore učbenikov, delovnih 
zvezkov in potrebščin smo junija 2018 objavili na vseh info točkah vseh šol, posredovali smo jih v 
knjigarne v Kamniku in okolici ter jih objavili na šolski spletni strani.  
V nadaljevanju sva upravljavki sklada pregledali stanje dokupov in novih nakupov učbenikov. Menjave 
so bile naslednje: v 2. razredu smo dodali učbenik za spoznavanje okolja, v 4. razredu smo zamenjali 
star učbenik za angleščino, v 6. razredu smo zamenjali zastarel učbenik za geografijo, v 8. in 9. razredu 
pa učbenik za kemijo. Zaradi povečanega števila učencev v nekaterih razredih je bilo tudi precej 
dokupov. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov določa tudi brezplačno učbeniško gradivo za 
prvošolce. Šola je zato kupila delovne zvezke in učbenike, ki so jih prvošolci prejeli brezplačno in so 
torej del učbeniškega sklada. Gradivo smo zato katalogizirali in inventarizirali, konec junija 2019 pa ga 
bomo v programu tudi odpisali. 
V novem Pravilniku je zapisano, da bo MIZŠ šoli dodelilo sredstva za nakup učbenikov glede na število 
učencev. Po izračunu na bi dobili 6 točk na učenca 1. razreda in 3,2 točki na učenca od 2. do 9. razreda. 
Ena točka je bila ovrednotena 5 €. Glede na izračun na stanje 15. september 2017 naj bi dobili 13.970 
€ nakazanih sredstev, kar se je konec septembra 2018 res zgodilo. Znesek nakupa je bil manjši, tako 
da je na računu učbeniškega sklada konec septembra 2018 ostalo še nekaj več kot 3200€.  
Izposoja: Za vse segmente bibliotekarskega dela se je do nedavnega uporabljal program WinKnj, ki 
omogoča obdelavo, izposojo in iskanje gradiva. Decembra 2015 sprejet Zakon o knjižničarstvu pa je 
prinesel veliko nalogo šolskim knjižničarjem, ki (še) ne uporabljamo programske opreme COBISS v 
šolskih knjižnicah. Vse knjižnično gradivo bo treba namreč ročno prenesti v nov sistem. Na šoli smo se 
tega dela lotili premišljeno in ob upoštevanju navodil Zavoda RS za šolstvo in svetovalke za knjižnično 
dejavnost Romane Fekonja. Po premisleku smo se odločili, da bomo v sistem COBISS najprej prenesli 
vse gradivo učbeniškega sklada. Zato so učenci ob koncu šolskega leta vse učbenike samo vrnili in si 
jih za naprej še niso izposodili. Tudi vse učbenike s podružničnih šol smo zato pripeljali v knjižnico 
matične šole. V juniju in juliju 2018 smo v sistem COBISS prenesli približno 60 naslovov učbenikov in s 
tem okoli 5000 enot gradiva, ki smo jih s pomočjo učiteljev tudi opremili z novimi nalepkami in so bili 
konec avgusta pripravljeni na izposojo. Vsem učencem smo učbenike izposodili v prvem tednu novega 
šolskega leta. Izposoja je torej prvič potekala v programu COBISS.    
Izposojevalnina: Za starše izposojevalnina še vedno ostaja brezplačna. V obvestilu staršem o delovanju 
učbeniškega sklada smo zapisali, da so načeloma vsi učenci že prijavljeni v učbeniški sklad. Učenci, ki 
si niso želeli izposoditi učbenikov v šoli, naj bi prinesli podpisano odjavo, vendar takih učencev letos ni. 
Poleg tega so prvošolci kot že omenjeno v šoli brezplačno dobili tudi delovne zvezke.  
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Nagrada upravljavkam: V mesecu septembru 2018 so bila nakazana namenska sredstva za nagrado 
upravljavkam sklada. Sredstva smo razdelili med upravljavki sklada in računovodkinji. 
  

B: Poročilo šolske knjižnice 
Šolska knjižnica je bila tudi v šolskem letu 2018/2019 namenjena učencem in vsem zaposlenim na 
Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik. Delovali smo na centralni šoli in na vseh štirih podružnicah 
(Mekinje, Nevlje, Tunjice, Vranja Peč). Učenci prvošolci so ob vpisu prejeli izkaznico, ki velja vsa leta 
šolanja. 
Naročanje in obdelava gradiva sta delovala centralizirano, izposoja pa po prilagojenem urniku na vseh 
lokacijah. Decembra 2015 sprejet Zakon o knjižničarstvu je prinesel veliko nalogo šolskim knjižničarjem, 
ki (še) ne uporabljamo programske opreme COBISS v šolskih knjižnicah. Za vse segmente 
bibliotekarskega dela (obdelava, izposoja, izpisi, iskanje gradiva, vodenje učbeniškega slada) smo od 
junija 2018 dalje začeli uporabljati program COBISS, saj smo takrat začeli s prenašanjem gradiva v nov 
sistem. Najprej smo v sistem prenesli vse gradivo učbeniškega sklada, ga požigosali in opremili z novimi 
nalepkami in tako smo učbenike septembra vsem učencem že izposodili v novem sistemu. Po zaključku 
izposoje učbenikov smo konec septembra začeli s prenašanjem leposlovnega gradiva, in sicer smo 
začeli s postavitvijo C verzalke, nadaljevali s postavitvami C, P in M ter do marca 2019 prenesli še vse 
otroško poučno gradivo v knjižnici matične šole. Vse gradivo smo opremili z novimi nalepkami. Ko smo 
s tem zaključili, smo učencem od prvega do osmega razreda izdelali nove plastificirane izkaznice za 
izposojo. Potem je knjižničarka Tadeja odšla na podružnice in od marca do junija še vse tamkajšnje 
gradivo prenesla v nov sistem in ga opremila z nalepkami. Začela je na podružnici Vranja Peč, 
nadaljevala v Tunjicah, sledile so Mekinje in za konec še Nevlje. V nadaljevanju smo načrtovali, da bomo 
prenesli še vse strokovno gradivo, ki je v veliki večini ves čas leta izposojeno pri strokovnih delavcih 
šole. Vsem zaposlenim smo naročili, naj do odhoda na dopust vse izposojeno gradivo vrnejo v knjižnico. 
Med poletnimi počitnicami smo ga prenesli v nov sistem, opremili z nalepkami in ga konec avgusta vsem 
zaposlenim izposodili v novem sistemu. Ker smo junija čas namenili delu v učbeniškem skladu, smo s 
prenašanjem strokovnega gradiva nadaljevali v juliju. Do konca avgusta smo prenesli približno dvanajst 
tisoč enot, to je 65%. Izposoja in vračanje je do junija potekala v dveh sistemih, kar je bilo zelo naporno. 
V šolskem letu 2018/2019 so uporabniki knjižnico obiskali 11448-krat (učenci in učitelji) in si izposodili 
11621 enot.  
V knjižnici smo imeli na dan, 1. julij 2019, 18492 aktivnih enot knjižničnega gradiva. Prirasta knjižničnega 
gradiva do konca šolskega leta ni bilo, ker so pozno spomladi  šele potrdili finančni načrt na Občini 
Kamnik. Učenci so za izgubljene knjige prinesli 8 zamenjav. Zaradi aktualizacije zbirke smo v preteklem 
šolskem letu 2211 enot gradiva odpisali. Šolska knjižnica ima poleg monografij naročene tudi serijske 
publikacije. To so publikacije s strokovnih področij vzgoje, izobraževanja ter predmetnih področij. 
Izposojajo si jih učitelji. Serijske publikacije še ostajajo računalniško katalogizirane in inventarizirane v 
programu WinKnj. 
V knjižnici smo poleg glavnih nalog, kot so vodenje knjižnice, hranjene gradiva, posredovanje informacij, 
skrb za bralno in informacijsko pismenost, poskrbeli tudi za mnoge ostale dejavnosti, kot so priprava 
tematskih razstav, Bralna značka, domače branje, organizacija literarnih natečajev, sodelovanje s KFBK 
in ostalimi šolskimi knjižnicami v občini v okviru medobčinskega aktiva. Lani smo vodenje občinskega 
aktiva predali knjižničarki OŠ Toma Brejca. Knjižničarke smo se tudi letos sestale trikrat. 
Knjižničarki sva učiteljem ponudili tudi izvedbo roditeljskih sestankov in delavnic o branju in motivaciji za 
samostojno branje. Knjižničarka Tadeja sem delavnico za starše in učence izvedla v 3. a in b razredu 
ter 3. razredu v Mekinjah, Nevljah in v Tunjicah.    
V preteklem šolskem letu sva knjižničarki opravili z vsemi oddelki ure knjižnično-informacijskega znanja, 
in sicer skupaj 148 ur. Že tretje leto velik poudarek dajemo poučevanju bralnih strategij. V delovni skupini 
za bralno pismenost smo določili po eno strategijo za vsak razred in s tem sistemom nadaljevali.  
Šolska knjižnica je sodelovala v naslednjih projektih: Rastem s knjigo za sedmošolce (državni), Moja naj 
knjiga (šolski), Albrehtov dan in šolski likovni natečaj (šolski) in Branje je iskanje (občinski). Letos se 
zaradi prenosa gradiva v Cobiss nismo pridružili projektu Mednarodni mesec šolskih knjižnic.  
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V šolskem letu 2018/2019 je že trinajstič potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem 
s knjigo za OŠ 2018« – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja 
Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo in Društvom slovenskih 
pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami in zamejskimi 
osnovnimi šolami. Prispela poročila splošnih knjižnic in odzivi vseh vpletenih kažejo na uspešno izvedbo 
projekta tudi v tem letu. Naša šolska knjižnica je sodelovala tako, da smo v oktobru 2018 obiskali 
Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik. Sedmošolci so v dar prejeli knjigo pisateljice Nataše Konc 
Lorenzutti z naslovom Avtobus ob treh založbe Miš. V treh oddelkih 7. razreda je bilo 83 učencev, ki so 
obiskali kamniško knjižnico. Knjižničarke so pripravile predstavitev novosti in priporočilne sezname knjig 
za branje ter predstavile projekt. 
Tudi letos Mestna knjižnica Ljubljana na državni ravni ni izvajala državnega projekta Moja naj knjiga, 
zato sva se knjižničarki vseeno odločili, da bova projekt izvedli na šolski ravni in sva zbirali glasove, 
učenci so prostovoljno glasovali in na koncu smo objavili rezultate glasovanja za naj knjigo. 
V tem šolskem letu smo razpisali šolski natečaj, v okviru katerega so učenci risali knjižne junake, ki smo 
jih uporabili na priznanjih za opravljeno bralno značko. Najboljše izdelke smo razglasili konec novembra, 
ob Albrehtovem dnevu. Prejeli smo veliko izdelkov naših učencev, s katerimi so le-ti ponovno dokazali, 
da otroška domišljija in ustvarjalnost ne poznata meja. 
V povezavi s spodbujanjem branja je knjižničarka Irena organizirala igro “Skrivni prijatelj”, pri kateri so 
si učenci pošiljali sporočila v obliki pesmi.   
Že od vsega začetka (letos že šestič) pa sodelujemo tudi na občinskem natečaju, ki ga razpiše združenje 
veteranskih organizacij KOVDO. Letošnja tema literarnega in likovnega natečaja je bil »Pomniki mi 
pripovedujejo«. Tudi letos so na zaključni prireditvi predstavniki združenja sedmim sodelujočim učencem 
podelili knjižne nagrade.   
Sodelovali smo tudi v občinskem projektu družinske bralne značke z naslovom Branje je iskanje, ki je 
potekal drugo leto. Sodelovalo je veliko naših družin. Starši in otroci so od septembra do maja brali 
knjige, obiskovali dogodke, ki smo jih pripravili na vseh sodelujočih šolah, in obiskovalo turistične točke, 
kjer so v izkaznico zbirali žige. Ob zaključku projekta smo v okviru Križnikovega festivala pripravili tudi 
zaključek in podelitev priznanj za vse sodelujoče družine. Obiskovalci festivala so si lahko ogledali 
gledališko predstavo v izvedbi učencev OŠ Marije Vere. Dogodek se je zgodil v soboto, 8. junija 2019.   
Knjižničarki sva izpolnili naslednje prednostne naloge, ki sva si jih zadali v preteklem šolskem letu: 
prenos gradiva v COBISS (več kot polovica), izvajanje in delo z učenci v sklopu Knjižničnega 
informacijskega znanja, pomoč in svetovanje pri iskanju gradiva, spodbujanje branja z razumevanjem 
bralnih strategij in razvijanje funkcionalne pismenosti, izvedba natečaja, urejanje zavihkov Knjižnica, 
tedenska šolska kronika na spletni strani šole, priprava spletnega šolskega Almanaha, pisanje letne 
šolske kronike, priprava zaključne prireditve za Bralno značko z gostom Adijem Smolarjem, urejanje 
spletnega časopisa Šolski komentarji, priprava pohval za Bralno značko in vzorne učence ter izbor 
knjižnih nagrad za učence, ki so bili uspešni na državnih tekmovanjih. 

 
10.POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE IN DRUGIH 
STROKOVNIH DELAVCEV 
 
10.1. Svetovalna služba 
VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV za š. l. 2019/20 
 

ŠOLA MATIČNA ŠOLA 
 

PŠ NEVLJE PŠ MEKINJE PŠ TUNJICE PŠ VRANJA PEČ 

ŠT. UČENCEV 46 22 20 7 6 
ODLOGI 4 2 1 2 0 

Vpis šolskih novincev je potekal v mesecu februarju individualno za vsakega učenca posebej. Vpise je 
izvedla svetovalna delavka Andreja Ortl. Vseh šolskih novincev za š.l. 2019/20 je 101. 



Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2018/2019                           OŠ Frana Albrehta Kamnik 

32 

 

Na roditeljskem sestanku za starše bodočih prvošolcev (28. 5. 2019) smo starše seznanili z 
organizacijskimi in vsebinskimi informacijami ob všolanju njihovega otroka (svetovalna delavka Andreja 
Ortl, vzgojiteljica in 2. učiteljica v 1. razredu Darja Habjan, Rafko Lah, ravnatelj). Bodoče razredničarke 
1. razredov so izvedle ustvarjalne delavnice z bodočimi prvošolci. 
 
Komisija za odlog šolskih novincev (v sestavi: šolska zdravnica dr. Terezija Ftičar, klin. psih. Mateja 
Naglič, svetovalna delavka Andreja Ortl, vzgojiteljica in 2. učiteljica v 1. razredu Darja Habjan in 
vzgojiteljice iz vrtcev predlaganih otrok za odložitev)  je obravnavala tudi vloge staršev, ki so oddali 
prošnje za odložitev šolanja za svojega otroka. Komisija je potrdila odlog všolanja v OŠ skupaj za 9 
učencev. 

 
OBLIKOVANJE ODDELKOV 6. RAZREDOV  
Proces oblikovanja oddelčnih skupnosti 6. razredov je strokovno odgovoren postopek. Oddelke oblikuje 

strokovna skupina, ki jo sestavljajo svetovalna delavka Andreja Ortl, razredničarke 5. razredov in vsi 

učitelji, ki vstopajo v oddelke 5. razredov. Pri razporeditvi učencev se upoštevajo naslednji kriteriji: spol 

in število otrok v oddelkih, prebivališče (podružnične šole), učni uspeh učencev, učenci s posebnimi 

potrebami in mnenja razredničark in učiteljev.  

V šol. letu 2018/19 se je svetovalna delavka vključevala v razredne dinamike 5. razredov. V namen 

oblikovanja oddelkov je izvedla tudi razredne ure, se pogovorila tudi z učenci. Pri oblikovanju oddelkov 

je strokovna skupina sledila kriterijem, ki so bili staršem vseh bodočih šestošolcev predstavljeni tudi na 

roditeljskem sestanku Prehod na predmetno stopnjo 7. marcu 2019. Za š.l. 2019/20 smo oblikovali 4. 

oddelke 6. razredov, skupaj 92 učencev. 

 
VPIS V SREDNJO ŠOLO za š.l. 2019/20 

ŠOLA PROGRAM 
ŠT.UČENCEV 

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola veterinarski tehnik 3 

Elektrotehniška-računalniška šola in gimnazija 
Ljubljana 

elektrotehnik 2 

tehnik računalništva 2 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik 

ekonomski tehnik 4 

gimnazija - DRU 16 

predšolska vzgoja 1 

SIC Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola 
Bežigrad mehatronik operater 

2 

Srednja ekonomska šola Ljubljana ekonomski tehnik 1 

Srednja frizerska šola Ljubljana frizer 4 

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola 
Ljubljana okoljevarstveni tehnik 

1 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana grafični tehnik 2 

Srednja šola Domžale 
  

avtoserviser 2 

inštalater strojnih inštalacij 1 

tehnik računalništva 2 

Srednja šola tehniških strok Šiška 

računalnikar 1 

tehnik mehatronike 

3 

  farmacevtski tehnik 1 
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Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 
Ljubljana 
  

kozmetični tehnik 2 

tehnik laboratorijske biomedicine 1 

zobotehnik 2 

Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani gastronom-hotelir 2 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana 

fotografski tehnik 1 

tehnik oblikovanja 1 

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška 
gimnazija Ljubljana predšolska vzgoja 

2 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana zdravstvena nega 4 

ŠC Kranj, Srednja tehniška šola računalnikar 1 

ŠC Ljubljana, Srednja lesarska šola  mizar 2 

ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola  

tehnik varovanja 1 

strojni tehnik 8 

ŠC Pet tehnik elektronskih komunikacij 1 

Škofijska klasična gimnazija gimnazija - K 1 

 
PRIMERJAVA VPISA 
 

PROGRAM ŠTEVILO PRIJAV 

  2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

NIŽJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE - 

- 1 - - 

pomočnik v biotehniki in oskrbi 2 - 1 - - 

Pomočnik v tehnoloških 
procesih - 

- 1 - - 

POKLICNE ŠOLE 11 11 9 8 13 

avtoserviser 2 4 1 2 2 

elektrikar 3 1 2 1 - 

inštalater strojnih inštalacij 1 1 1 1 1 

Mehatronik-operater - - - - 2 

prodajalec 1 - 1 - - 

računalnikar 1 - 1 - 1 

slaščičar 1 - - - - 

gastronom-hotelir - - - 1 2 

bolničar - negovalec - 2 1 - - 

cvetličar - 1 1 1 - 

frizer - 1 1 - 4 

mizar - 1 - 2 1 

SREDNJE STROKOVNE 
ŠOLE 38 

22 25 40 45 

farmacevtski tehnik 1 - 2 4 1 

tehnik laboratorijske 
biomedicine - 

- - - 1 

zobotehnik 2 - 1 - 2 
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kozmetični tehnik 2 1 - 1 2 

zdravstveni tehnik 3 4 5 4 4 

veterinarski tehnik 1 1 - - 3 

vzgojitelj predšolskih otrok 6 4 2 5 3 

ekonomski tehnik - 3 4 - 5 

živilsko prehranski tehnik 1 - - - - 

kmetijsko podjetniški tehnik 1 - - - - 

gastronomsko-turistični tehnik - - 1 1 - 

gradbeni tehnik 1 - - 1 - 

naravovarstveni tehnik - - - 1 - 

kemijski tehnik 2 - 2 1 - 

okoljevarstveni tehnik - - - 1 1 

lesarski tehnik 1 1 1 2 - 

strojni tehnik 3 1 1 1 8 

tehnik mehatronike 5 1 - 2 3 

elektrotehnik - - 1 2 2 

tehnik računalništva 4 2 2 6 4 

tehnik elektronskih komunikacij - 1 - - 1 

logistični tehnik - 1 1 - - 

tehnik varovanja - - - - 1 

medijski tehnik 3 - 2 4 - 

grafični tehnik - - - - 2 

tehnik oblikovanja 1 1 - 2 1 

fotografski tehnik 1 1 - - 1 

aranžerski tehnik - - - 2 - 

GIMNAZIJA 33 33 35 38 17 

gimnazija - splošna 2 2 3 3 16* 

gimnazija – družboslovna 7 10 8 4 - 

gimnazija – jezikovna 6 5 5 9 - 

gimnazija – naravoslovna 14 7 10 17 - 

gimnazija – tehnična 1 1 1 1 - 

gimnazija - klasična 1 5 4 3 1 

gimnazija - športna - 2 1 - - 

gimnazija - umetniška - 1 3 1 - 

ŠT. UČENCEV 82 68 71 87 77 

ŠT. UČ. – NADALJUJEJO 
ŠOLANJE 82 

68 71 86 77 

ŠT. UČ.– NE NADALJ. 
ŠOLANJA 0 

0 0 1 0 

 
*Vsi učenci so se vpisali v Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik, ki je ukinila smeri.  
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SUBVENCIJE 
 

Dejavnost Št. upravičencev Vir sredstev 

Dnevi dejavnosti 1 Šolski sklad 

Tabori 

 2 .razred 

 7. razred 

 
2 
10 

Šolski sklad 

Zimska šola v naravi 

 Učenci-Nevlje 

 Učenci-Sela 

 Socialno šibki  

 
16 
3 
11 

 
KS Nevlje 
KS Sela 
Šolski sklad 

Letna šola v naravi 10 Ministrstvo 

 
BOTRSTVO 
Na predlog šole 20 učencev prejema sredstva iz projekta Botrstvo 
 
STATUS ŠPORTNIKA, UMETNIKA 
 

VRSTA STATUSA ŠT. UČENCEV 

Status perspektivnega športnika 14 

Status perspektivnega mladega umetnika 4 

Status vrhunskega športnika 0 

Status vrhunskega mladega umetnika 0 

 
 

10. 2. Logopedsko delo na šoli: POROČILO O STANJU LOGOPATOV  
Maja Ravnikar, mobilna logopedinja surdopedagoginja 

 

V začetku šolskega leta 2018/19 je bilo v obravnavo vključenih 52 učencev OŠ Frana Albrehta s 

podružnicami. Od tega je bilo 14 učencev, ki so obravnave obiskovali že v preteklem šolskem letu in 38 

prvošolcev, ki so izkazovali težave pri testiranju v mesecu septembru.  

Na začetku obravnav so starši dobili v podpis soglasje, na katerem je bilo zapisano, da se učenca v 

primeru dveh neopravičenih izostankov, izključi iz obravnav.  

Obravnave so potekale v popoldanskem času ob ponedeljkih in torkih (15.00 – 19.00), otroci so prihajali 

na obravnave v povprečju na vsakih 14 dni ali po potrebi pogosteje/redkeje. Nekaj otrok sem vodila le 

kontrolno.  

Celo leto sem redno vodila logopedsko dokumentacijo in izdelovala material glede na potrebe otrok. Pri 

delu sem uporabljala razne didaktične pripomočke, didaktični material ter sodelovala z učitelji, drugimi 

svetovalnimi delavci in starši. Ob koncu šolskega leta sem se sestala tudi s svetovalno delavko OŠ 

Frana Albrehta in ji predala informacije o napredku otrok in načrtih za prihodnje leto.  

Šolsko leto sem zaključila s kontrolnimi pregledi in na podlagi rezultatov določila, kateri otroci bodo 

zaključili z logopedskimi obravnavami, kateri nadaljevali. Staršem sem posredovala tudi navodila in 

material za vaje med počitnicami.  

Med motnjami so prevladovale dislalije – motnje izgovorjave glasov, največ distorziranih sičnikov in 

šumnikov ter zamenjav sičnikov/šumnikov in glasu /r/. Nekaj otrok je imelo težave le na področju jezika 

(besedišče, slovnica, struktura), predvsem tujejezični učenci.  Med otroki je tudi več težav povezanih z 

slabšim razvojem fonološkega zavedanja.  

Motenj branja in pisanja nisem odpravljala, obravnavale so jih specialne pedagoginje.  
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Pri logopatih, kjer so doma redno vadili skupaj s starši se je pokazal napredek, pri nekaterih pa kljub 

rednim srečanjem in več razgovorih s starši vaje niso utrjene. 

Ob koncu šolskega leta 2018/19 je stanje sledeče: 

 13 učencev nadaljuje z obravnavami tudi v prihodnjem šolskem letu 

 39 učencev je obravnave zaključilo: 

o 19 učencev je zaključilo uspešno, 

o 9 učencev je bilo iz obravnave izključenih zaradi neopravičenih izostankov, 

o 1 učenec je dobil DSP v šoli, 

o 7 učencev ne želi obravnave (3 – hodijo drugam, 4 – starši menijo, da otrok obravnav ne 

potrebuje),  

o 3 učenci ne začnejo, ker se na povabilo ne odzovejo. 

Za uspešnost logopedskih obravnav je zelo pomembno vsakodnevno urjenje vaj doma, česar pa se vsi 

starši žal še ne zavedajo. 

STATISTIČNI PRIKAZ LOGOPEDSKEGA DELA  

Število testiranih prvošolcev 103 

Število logopatov med prvošolci 38 

Število logopatov iz prejšnjega šolskega leta 14 

Število logopatov na predlog učiteljic/staršev 0 

Dobili DSP 1 

Število deklic v obravnavi Začetek  25 

Konec  8 

Število dečkov v obravnavi Začetek  27 

Konec  5 

Zaključili   35 

Nadaljujejo z obravnavami  13 

 

10. 3. Izvajalke dodatne strokovne pomoči 
 
V šolskem letu 2018/ 2019 je bila DSP nudena 73 učencem.                                    
Maja Berlec je v šolskem letu 2018/19 obravnavala 8 učencev z DSP in 6 učencev z ISP, Irena Podjed 
je obravnavala 14 učencev z DSP in 1 učenko z ISP, Sanja Klemenc 19 učencev z DSP in 1 z ISP, 
Janja Hribernik/Maja Bernard 8 učencev z DSP, Danila Hrovat 14 učencev z DSP, Kaja Lipovec 11 
učencev z DSP in Tjaša Božič 6 učencev z DSP. Dva učenca se prešolata na NIS, 1 učenka ponavlja 
3. razred, 1 učenec ponavlja 4. razred in 1 učenec 5. razred, ostali učenci napredujejo v višji razred. 12 
učencev  je zaključilo devetletno šolanje in nadaljujejo izobraževanje na SŠ.  
Izveden je bil Šalijev skupinski narek in test tekočnosti branja, na podlagi katerih je bila učencem 
nudena pomoč. Izvedli smo Noč v šoli za učence z DSP z namenom krepitve in učenja socialnih 
veščin. 
Skupaj z ostalimi deležniki, vpetimi v VIZ proces, prispevamo k ustvarjanju podpornega okolja za 
učence v okviru svetovalne storitve. Timsko sodelujemo znotraj strokovnega aktiva šole in na občinski 
ravni aktiva ter na študijskih srečanjih izvajalk dodatne strokovne pomoči. 
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11. PROJEKTI, NATEČAJI 
 
11. 1. KULTURNA ŠOLA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni Vsi Vsi V dokumentu v skupni rabi so 
zbrani dogodki za vsako šolsko leto. 

Leta 2016 smo ponovno pridobili 
naziv, ki traja do leta 2021. Takrat 

bomo ponovno kandidirali za naziv. 

September 18 
do avgust 19 

Tadeja Česen 
Šink, Tadeja 

Kilar  

 
11. 2. KULTURNA DEDIŠČINA KAMNIKA IN OKOLICE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 4. razred 
 MŠ in PŠ 

Vesna Jamšek, Marija 
Ropas, Meta Kregar 

Učenci so spoznavali 
življenje in običaje na vasi, 

v mestu in na planini - 
nekoč. 

maj, junij Meta 
Kregar  

 
 

11.3. KORAK K SONČKU  
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1. r - 5. r 
MŠ in PŠ 

Učitelji 
MŠ in PŠ 

na 
razredni 
stopnji  

 

 Spoznavanje in sprejemanje drugačnosti  

 Oblikovanje takšne klime v oddelku, ki 
otrokom s posebnimi potrebami daje občutek 
varnosti in sprejetosti med vrstniki.  

 Predstavitev literature, ki učencem približa 
drugačnost 

 Nudenje učencem možnosti vživljanja v vlogo 
drugačnih ljudi preko konkretne izkušnje. 

 Medsebojno druženje z vrstniki, ki so drugačni. 

Celo 
šolsko 

leto 

Irena 
Podjed 

 
 

 11.4. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Evropski Vsi učenci Vsi  Učencem smo ponudili dodatno sadje in 

zelenjavo 

Vse šolsko 
leto 

Denise 
Zajc 

 
 

11. 5. ZELENI FRANČEK – EKO ŠOLA 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Vsi učenci Vsi Cilji in vsebine iz okoljske 
problematike 

Celo šolsko 
leto 

 Tadeja Kilar 
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11. 6. MOJA NAJ KNJIGA 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 1. - 9. r 
matične šole 

knjižničarki Učenci so glasovali za najljubše 
knjige. Konec šolskega leta smo 
razglasili rezultate glasovanja. 

Oktober 18 
do maj 19 

Irena 
Milivojevič 

Kotnik 

 
11. 7. Erasmus +: Student Voice – the Bridge to learning 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Mednarodni Učenci 3. b,  
1. NE, 

5. in 4. TU ter 
učenci od 6. -

9. razreda  

Anita Rusak Kastelic, Marko 
Bračič, Monika Jelenc, Petra 
Zupanc, Natalija Rak, Ema 

Vidic Judež, Jana Trebušak, 
Mateja Stare in Tanja Bervar 

Učitelji so vključevali 
elemente formativnega 
spremljanja in spremljali 

učinke ter vključevali 
učence v proces 

poučevanja. 

3 leta Rafko 
Lah, 

  šolski tim 
Bridge 

 
11. 8. RASTEM S KNJIGO 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni  učenci 7. r Učitelji 
spremljevalci 

in 
knjižničarki 

S sedmošolci smo oktobra obiskali Knjižnico 
Franceta Balantiča Kamnik. Učenci so v dar 

prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti z 
naslovom Avtobus ob treh. Knjižničarke so 

pripravile seznam z novostmi in tako učence 
motivirale za branje. 

Oktober 
2018 

Tadeja 
Česen Šink 

 
11.9. ALBREHTOV DAN IN ŠOLSKI LIKOVNI NATEČAJ 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

šolski Učenci  
1. – 9. 

razreda 

prostovoljno Učenci so sodelovali v likovnem 
natečaju za izbor naslovnic za knjižna 

priznanja. Najboljše izdelke smo 
razglasili na krajši prireditvi ob 

Albrehtovem dnevu. 

Oktober 
in 

november 
2018  

Irena 
Milivojevič 

Kotnik 

 
11. 10. AKCIJA ZBIRANJA IGRAČ 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

občinski 8. razred Razrednik Projekt zaradi težav v OZ 
RK Kamnik ni bil izveden. 

 Tina Plahutnik 

 
11.11. DRUŽINSKA BRALNA ZNAČKA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski in 
medobčinski 

Učenci  
1. – 9. 

razreda, 

Knjižničarki, 
Rosana 

Kleindienst, 

Na šoli smo k sodelovanju v projekt 
povabili učence in njihove družine. Zanje 

smo pripravili en dogodek - kulturno 

September 
18 do junij 

19 

Irena 
Milivojevič 

Kotnik 
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njihovi 
starši 

Nataša Zor, 
Barbara 

Spruk Golob, 
Maja Škrjanc 

prireditev ob Prešernovem dnevu. 
Učenci so v izkaznice zbirali žige za 

obisk dogodkov in prebranih knjig. Ob 
koncu so v okviru Križnikovega festivala 

prejeli priznanja za sodelovanje.  

 
11.12. MOJA PRAVLJICA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 3. razredi Učitelji  

3. r  

Projekt smo izvedli v drugačni obliki kot smo ga 

načrtovali (ustno pripovedovanje pravljic, miselni 

vzorec, pisanje nadaljevanja pravljice, dramatizacija). 

Celo 
leto 

Andreja 
Modrijan 

 
11. 13. PRAZNIČNO VESELJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci 
OPB 

Učitelji 
OPB 

Ustvarjalnost otrok, dekoracija 
šolskih prostorov 

Okt.- dec. 18 

 

Brane Božič, 
Andrej Homar 

 
11.14. POLICIST LEON SVETUJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Vsi 5. razredi 
Učenci 5.a., 
5. b in 5. NE  

niso bili 
vključeni v 

projekt 

Jana 
Trebušak 

Učenci so spoznavali nevarnosti na 
smučišču, eksplozivnih sredstev, na 

spletu, v svoji okolici in na poti v šolo. 
Seznanili so se na kakšen način se 

zaščititi pred nevarnostmi. 

Šolsko 
leto  

Jana Trebušak v 
sodelovanju s 

Policijsko postajo 
Kamnik 

 
11.15. MINUTA ZA ZDRAVJE IN REKREATIVNI ODMOR 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci 
MŠ (6.r) in 

PŠ 
Mekinje 

Tina Plahutnik 
Tamara Bračič 

 

Prekinitev dolgotrajnejšega sedenja in 
izvedba vaj na in ob stolu.  

Aktivnost smo izvedli na dnevu dejavnosti 
za 6.razrede (POKLICI). 

Aktivnost je bila redno izvajana še v JV na 
PŠ Mekinje 

Cilji so v celoti realizirani (aktivnost 
izvedena, sodelovanje in vključitev 

nadarjenih učencev). 

6.r  
(junij 2019) 

 
 

PŠ Mekinje  
(celo šolsko 

leto) 

Tamara 
Bračič  

Šolski Učenci 
matične 
šole - 

predmetni 
pouk 

Simeon 

Klokočovnik 

Tamara Bračič 
Aleš Prosen 

Aktiven odmor.  
Aktivnost smo izvajali vsak dan v šolski 

športni dvorani v času od 11.00 do 11.10. 

Aktivnost je bila redno izvajana še v JV na 
PŠ Mekinje 

Cilji so v celoti realizirani (veliko 
zanimanje oz. vsakodnevna udeležba 

približno 60 učencev). 

 celo šolsko 
leto 

Simeon 
Klokočovnik  
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11.16. TEDEN OTROKA  

Nivo 

projekta 

Vključeni 

učenci 

Vključeni 

učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Vsi 

drugošolci 

Razredniki   Razvijanje strpnosti, spoštljivosti in 

odnosa do drugačnosti 

1.-5. 10. 

2018 

Razredničarke 

2. razredov 

Šolski Vsi 

prvošolci 

Učitelji 

prvošolcev 

Pri pouku je bilo več poudarka na igri. Med 

drugim pa smo imeli tudi: 

 Korak k sončku (spoznavanje 

drugačnosti) 

 Naravoslovni dan Arboretum 

 Tehniški dan, kjer so si izdelali igračo 

1.-5. 10. 

2018 

 

Razredničarke 

1. razredov 

 

Šolski PŠ 

Mekinje 

Strokovni 

delavci PŠ 

Mekinje 

 Izvedba in analiza evakuacijske vaje 

 Ozaveščanje o varnosti v prometu 

 Spodbujanje bralne pismenosti 

 Razvijanje socialnih veščin 

 Spodbujanje medvrstniškega 

sodelovanja 

 Spoznavanje hišnih ljubljenčkov in 

razvijanje pozitivnega odnosa do 

živali  

 Spoznavanje narave z vsemi čutili 

1.-5. 10. 

2018 

Špela 

Kosmatin 

 
11. 17. SVETOVNI DAN ZEMLJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni učenci Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci OPB Učitelji OPB Razvijanje pozitivnega 
odnosa do narave 

15. 4. - 22. 
4. 2019 

Mojca 

Praprotnik 

 
11. 18. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Nivo projekta Vključeni učenci Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni vsi vsi Vsem učencem smo 
postregli tradicionalni 

slovenski zajtrk 

16. oktober 
Svetovni 

dan hrane 

Denise Zajc 

 
11. 19. VARNO NA KOLESU 
Nivo projekta Vključeni 

učenci 
Vključeni 

učitelji 
Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 5. r Nevlje Domen Hribar Naloge razpisa so bile izvedene, 
a se zaradi slabše kakovosti 

izdelkov nismo odločili za 
udeležbo na ocenjevanju. 

oktober 
2018 – april 

2019 

Domen 
Hribar 
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12. INTERESNE DEJAVNOSTI 

Realizacija ur ID: 98 % 

MATIČNA  ŠOLA   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 
Bralna značka Irena Milivojevič Kotnik 9. razred 

Bralna značka Tadeja Kilar Od 6. do 9. razreda 

Gledališki klub Tadeja Kilar Od 6. do 9. razreda 

Bralna značka Nataša Zor Od 6. do 9. razreda 

Bralna značka Jana Jus Od 6. do 9. razreda 

Eko bralna značka Metka Bizjak 6.  razred 

Ustvarjalnica Metka Bizjak Od 6. do 9. razreda 

Uredimo šolski vrt Metka Bizjak  6.  razred 

Klekljanje Metka Bizjak Od 1. do 9. razreda 

Likovni krožek Anamarija Erčulj 6.-9. razred 

Likovna umetnost Anamarija Erčulj 6.-9. razred 

Instrumentalna igra Marko Bračič 6.-9. razred 

Zgodovinski krožek Urška Gostečnik 8.-9. razred 

                      Geografski krožek Ema Vidic Judež 6.-9. razred 

Bralna značka Barbara Spruk Golob 1. a 

Eko bralna značka Barbara Spruk Golob 2. a 

Branje je igranje Barbara Spruk Golob 2. a,b 

Bralna značka Maja Škrjanc 2. b 

Eko bralna značka Maja Škrjanc 2. b 

Pravljični krožek Maja Škrjanc 1. a, 1. b 

Zlata kuhalnica Mojca Praprotnik 5. a 

Kuharstvo Mojca Praprotnik 9. razred 

Logika in razvedrilna matematika Karmen Ležić 6. do 9. razred 

Matematični krožek Karmen Ležić 6. do 9. razred 

Glasbeno gibalno izražanje Natalija Rak 2. in 3. razred 

Bralna značka Natalija Rak 3. b 

Bralna značka Marija Ropas 4. a 

Mediacija Marija Ropas 3.- 6. razred 

Klekljanje Marija Ropas, Metka Bizjak 1.-9. razred 

Bralna značka Meta Kregar 4. b 

Mladi umetniki Meta Kregar 3., 4., 5. r. 

Bralna značka Mateja Jamnik 5. b 

Bralna značka Simona Podboršek 5. a 

Vesela šola Mateja Jamnik 7.,8.,9. razred 

Vesela šola Simona Podboršek 4.,5.,6. razred 

Bralna značka Majda Pogačnik 3. a 

Likovni krožek Majda Pogačnik 2., 3. razred 

Keramika Majda Pogačnik 4. razred 

Bralna značka angleščina 

Olga Šmidovnik 
Špela Štular 

Sara Kočevar 
Mirta Vrhovnik 

4.-9. razred 

Bralna značka  nemščina Lidija Vidmar 4.-6. razred 

Male sive celice Mirta Vrhovnik 7.-9. razred 

Angleščina drugače Mirta Vrhovnik 7.-8. razred 

Pravljice v angleščini Mirta Vrhovnik 7.-9. razred 

Ustvarjalnice Darja Habjan 1. a, 1. b 

EKO bralna značka Darja Habjan 1. a, 1. b 

Bralna značka  Darja Habjan 1. a, 1. b 

Mediacija Darja Habjan 4., 5., 6. razred 

Bralna značka Maja Benkovič 1. b 

Športna vadba Maja Benkovič 1., 2.r. 3.razred 

Bralna značka Luciana Legat 1. a 
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Skoki z male prožne ponjave (MPP) 
Drug z drugim 

Tamara Bračič 
4. - 9. razred 
2.- 9. razred 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  MEKINJE   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 
Bralna značka Urška Strgar 3. 

Recitacijski krožek Urška Strgar 3. 

Ustvarjalne delavnice Urška Strgar 2., 3.  

EKO bralna značka 
 

Urška Strgar 3. 

Pevski zbor 
Petra Zupin (sept.-feb.) 

Urška Strgar (marec – junij) 
1.-5. 

Bralna značka 
 

Ivanka Svetec 2. 

EKO bralna značka 
 

Ivanka Svetec 
 

2. 

Recitacijski krožek 
 

Ivanka Svetec 
 

2. 

Dramski krožek 
Ivanka Svetec 

 
2.-5. 

Drug z drugim 
Ivanka Svetec 

 
2.-9. 

Bralna značka Špela Kosmatin/Natalija Zdovc 4. 

EKO bralna značka Natalija Zdovc 4. 

Recitacijski krožek Špela Kosmatin/Natalija Zdovc 4. 

Vesela šola Špela Kosmatin 4., 5. 

Prometni krožek Domen Hribar 5. 

Kolesarstvo Domen Hribar 5. 

Bralna značka Bernarda Rifel 5. 

EKO bralna značka Bernarda Rifel 5. 

Recitacijski krožek Bernarda Rifel 5. 

Vrt in narava Bernarda Rifel 5. 

 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  NEVLJE   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 
Bralna značka Vesna Jamšek 4. 

Športna vadba Vesna Jamšek 3., 4. 

Bralna značka Maja Šetina 3. a NE 

101 igra  Maja Šetina 1. in 3. razred 

Bralna značka Romana Šarec 5. 

Spoznavajmo svet Romana Šarec 4., 5. 

Kolesarstvo Romana Šarec 5. 

Prometni krožek Romana Šarec 5. 

Bralna značka Darja Klopčič Lisičić 2. 

Eko bralna značka Darja Klopčič Lisičić 2. 

Dramski krožek Darja Klopčič Lisičić 2.,3.,4.,5. 

Bralna značka Petra Zupanc, Mojca Kališnik 1. 

Glasbene urice Mojca Kališnik 1. 

Športne urice Petra Zupanc 1. 

Likovni krožek Petra Zupanc 1.-  5. 

Pevski zbor Mojca Kališnik 1.-5. 

Ljudske igre in plesi Andreja Modrijan 3.- 5. 

Bralna značka Andreja Modrijan 3. bNE 

Eko bralna značka Andreja Modrijan 3. bNE 
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PODRUŽNIČNA  ŠOLA  TUNJICE   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 
Bralna značka Barbka Marin 3. 

Bralna značka Mojca Kališnik 1. 

Športne urice Mojca Kališnik 1. in 2. 

Bralna značka Jana Trebušak 4., 5. 

Ansambelska igra  Jana Trebušak 4., 5. 

Bralna značka Jelka Vrhovnik 1. in 2. 

Ustvarjalne delavnice Jelka Vrhovnik 1. in 2. 

 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  VRANJA  PEČ   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 
Bralna značka Andreja Šuštar 1. 

Bralna značka Maja Jesenik Štefin 3., 4. 

Dramski krožek Maja Jesenik Štefin 1., 3., 4. 

Pevski zbor Andreja Šuštar 1., 3., 4. 

 
 

13. BRALNA ZNAČKA 
V okviru interesnih dejavnosti so se izvajale tudi slovenska, angleška, francoska in nemška bralna 
značka. 

SLOVENSKA 
BZ/št.sodelujočih 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r 

Matična šola 44 39 36 37 37 38 25 35 12 

PŠ Nevlje 20 23 16 +10 23 17 / / / / 

PŠ Mekinje 20 17 13 18 24 / / / / 

PŠ Tunjice 11 5 9 10 10 / / / / 

PŠ Vranja Peč 9 / 5 0 / / / / / 
 

ANGLEŠKA 
BZ/št.sodelujočih 

4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r 

Matična šola 43 48 4 4+30+ 1+1+16+ 17 

PŠ Nevlje 25 22 / / / / 

PŠ Mekinje 17 24 / / / / 

PŠ Tunjice 10 10 / / / / 

PŠ Vranja Peč 0 - / / / / 
 

NEMŠKA 
BZ/št.sodelujočih 

4.r 5.r 6.r     

  Matična šola 3 1 1     

    
 

14. PEVSKI ZBOR 
ŠOLA UČITELJ VRSTA ZBORA Število vključenih učencev 

MATIČNA ŠOLA Marko Bračič Otroški zbor 

Mladinski zbor 

55 

124 

 PŠ NEVLJE Mojca Kališnik Otroški zbor 59 

PŠ MEKINJE Petra Zupin/Urška Strgar Otroški zbor 29 
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PŠ TUNJICE Jana Trebušak Otroški zbor 46 

PŠ VRANJA PEČ Andreja Šuštar Otroški zbor 16 

 
14.1.  REVIJA PEVSKIH ZBOROV 
Vodje: Mojca Kališnik (OPZ PŠ Nevlje) 
Kratko poročilo: 
Na reviji OPZ Občine Kamnik in Komenda je mlajši OPZ PŠ Nevlje (20 učencev), nastopal z ljudsko 
pesmico Zajček, Trije nilski krokodili (Janez Kuhar/Niko Grafenauer) in Muca na klavir igra (Igor 
Podpečan/Vera Šolinc). Starejši OPZ PŠ Nevlje (39 učencev), pa se je predstavil v kanonu z ljudsko 
Čuk se je oženil, Zbadljivko (Marjan Vodopivec/Kajetan Kovič) in Štampiljka (Lojze Krajnčan/ Nina 
Šuštaršič). Oba zbora sta bila s strani sodnika pohvaljena za odličen izbor in izvedbo programa. Prav 
tako so bili z nastopom zadovoljni otroci, saj so to pokazali z močno energijo in iskrenim navdušenjem 
nad svojim nastopom. 
 
Vodja: Marko Bračič (OPZ in MPZ - matična šola) 
Kratko poročilo: 
Na medobmočni reviji otroških in mladinskih pevskih zborov, ki je na OŠ Toma Brejca potekala 3. 
aprila 2019, sta se pevska zbora matične šole predstavila z naslednjim programom: 
OTROŠKI PEVSKI ZBOR: 
KIN-KAJ-KU – prir. Ivo Kopecky / ljudska 

BURJA – Tadeja Vulc / Srečko Kosovel 
IŠČEMO HIŠICO – Peter Šavli / Anja Štefan 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
Solistke: Vanja Lelek, Nuša Vrhovnik in Kaja Žnidaršič 

ŽIVLJENJE IMA SVETLO STRAN – Eric Idle / Eric Idle 

POMLADNI ANGEL – Klara Mlakar / Tone Pavček 

ČA TO ŠUŠKA, ČA TO GRE? – prir. Rudi Bučar / 
istrska ljudska 

Pevska zbora je spremljal korepetitor, pianist Marko Heričko. Strokovni ocenjevalec revije je bil Tomaž 
Pirnat, ki je izpostavil dobro izbran repertoar in viden konstanten napredek pevskih zborov. 
 
Vodje: Jana Trebušak (OPZ Škrjančki, PŠ Tunjice) 
Kratko poročilo:  
Učenci OPZ Škrjančki so sodelovali na šolskih prireditvah namenjenih tudi širši javnosti in na občinski 
reviji pevskih zborov občine Kamnik, Komenda. Na reviji so se predstavili vsi učenci podružnične šole 
(46) in izvedli tri pesmi (eno ljudsko, umetno tujega avtorja in umetno domačega avtorja). Tokrat so 
premierno ob spremljavi Polone Trebušak na saksofonu izvedli pesem družine Kobolt, Pozdrav 
Sloveniji. 
Glasbeni kritik je pohvalil številčnost zbora, izboljšanje vokalne tehnike in sledenje učencev dirigentu. 
Pevci so poslušalce navdušili z izredno doživetim nastopom. 
 

15. VZGOJA ZA ZDRAVJE 
Vodja: Milena Cerar, dipl. m.s. (zunanja izvajalka) 
Kratko poročilo: Milena Cerar je vse načrtovane dejavnosti izvedla v skladu z letnim načrtom. Zaradi 
objektivnih okoliščin je nekatere delavnice izvedla v drugem terminu. 
 

16. DELOVNE SKUPINE – realizacija načrtovanega dela 
Za posamezno izvedbo naloge, projekta smo imenovali delovno skupino tistih delavcev, ki so povezani 
z nalogo, projektom, problematiko. Vodstvo šole imenuje delovne skupine po potrebi, sodeluje v njih oz. 
daje ustrezne smernice za delovanje, hkrati pa preverja udejanjene rešitve. 
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16.1. DELOVNA SKUPINA ZA NADARJENE UČENCE 
Člani: Andreja Ortl (vodja),  Danila Hrovat (koordinator), Anita Rusak Kastelic, Natalija Rak, 
Sara Kočevar, Urška Gostečnik, Lidija Vidmar, Darja Klopčič Lisičič, Danica Mati Djuraki, 
Anamarija Erčulj, Darja Bevc, Monika Jelenc 
Poročilo o delu skupine: Delovna skupina je spremljala načrtovanje in izvajanje dela z nadarjenimi 
učenci. Usmerjala je delo razrednikov na področju priprave individualiziranega programa za vsakega 
prepoznanega nadarjenega učenca. V šolskem letu 2018/19 je bilo 62 prepoznanih nadarjenih učencev, 
kar predstavlja 7,5% učencev OŠ Frana Albrehta. Delo z nadarjenimi učenci je potekalo v sklopu 
različnih predmetnih področij/pri mentorjih, pri katerih so bili učenci aktivni. Evalvacija dala z nadarjenimi 
učenci je pokazala, da si učenci v prihodnje želijo še več medpredmetnih povezav, aktivnega 
raziskovanja, delo na področju razvijanja njihovega področja nadarjenosti jih dodatno ne obremenjuje. 
V šolskem letu 2018/19 smo izvedli tudi testiranje 18 evidentiranih nadarjenih učencev četrtega, petega, 
sedmega in osmega razreda v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva (18. 4. 2019). 
Rezultate testiranj smo tudi predstavili staršem in učencem 16. 4. 2019.  16 učencev je bilo prepoznanih 
za nadarjene učence. 
 

16. 2. DELOVNA SKUPINA ZA VZGOJNI NAČRT ŠOLE 
Člani: predstavniki šole: Tina Plahutnik (vodja),  Andreja Ortl, Jana Razboršek, Jana Jus,  Nataša 
Zor, Marija Ropas, Darja Habjan, Sanja Klemenc, predstavnika staršev: Darko Lesjak in Irena 
Pavlič  
Poročilo o delu skupine: Članice skupine smo se redno srečevale z namenom analize vzgojnega 
področja, analize potreb s strani sodelavcev v zvezi s pravili šolskega reda, sodelavcem smo nudile 
podporo pri vzgojnem delovanju. S predstavnico staršev ga. Ireno Pavlič smo se dogovorili o nadaljnjem 
sodelovanju staršev na vzgojnem področju. Starši vsakega oddelka so se odločili za enega od 
predlaganih prioritetnih področij vzgojnega delovanja. Za naslednje šolsko leto so izglasovali 2. 
področje. 
 

KATEREMU PODROČJU VZGOJNEGA DELOVANJA ŠOLE BI DALI V 

PRIHODNJEM LETU PREDNOST? 

ŠT. ODDELKOV 

1. Razvijanje učenčeve samopodobe. 5 

2. Odgovoren odnos do sebe, drugih, svojega zdravja, do svoje 

kulture in kultur drugih narodov. 

19 

3. Spodbujanje in razvijanje narodne zavesti. 0 

4. Upoštevanje vrednot (družina, prijatelji, delo …). 11 

5. Sprejemanje drugačnosti, medsebojna strpnost, upoštevanje človekovih 

pravic in svoboščin. 

5 

 
Skupina je izvedla naslednje aktivnosti: 

AKTIVNOST TERMIN IZVEDBE 

Predstavitev Pravil pravil šolskega reda 
(Jana Jus, Darja Habjan, Nataša Zor; PŠR in 
vzgojnih map, postopkov … novim in 
zainteresiranim sodelavcem) 

6. 9. 2018 

KD Bonton 29. 9. 2018 
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(vse članice; koordinacija dogodka, izvedba 
delavni, priprava delavnik, ki so jih izvedli 
razredniki (za vsako triado posebej) 

 

Evalvacija VN - starši 
(vse članice; priprava koncepta v sodelovanju z 
ga. Ireno Pavlič, predstavitev na seji Sveta 
staršev, priprava navodil za starše, zbiranje 
rezultatov, analiza, predstavitev na seji Sveta 
staršev) 

December 2018 do junij 2019 

Pedagoška konferenca – Vzgojni načrt 
(vse članice; priprava programa konference, 
izvedba aktivnosti) 

16. 4. 2019 

Predstavitev mediacije 
(Darja Habjan, Marija Ropas, Tina Plahutnik; za 
zainteresirane sodelavce) 

26. 6. 2019 

 
 

16.3. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ALMANAHA 
Člani: Irena Milivojevič Kotnik (vodja), Sara Zalesnik, Jana Jus, Nataša Zor, Anamarija Erčulj 
Poročilo o delu skupine:  
Almanah za šolsko leto 2018/19 je bil objavljen v elektronski obliki na šolski spletni strani zadnji šolski 
dan. V njem smo objavili pregled dogodkov v preteklem šolskem letu, dosežke učencev na športnih 
tekmovanjih in tekmovanjih iz znanja. Strokovni delavci so predstavili nekaj projektov in dejavnosti, ki so 
jih izvedli, učenci pa so prispevali svoja likovna in literarna dela.  
 

16.4. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO 
OSREDNJEŠOLSKE PRIREDITVE 
Člani: Tadeja Kilar (vodja), Rafko Lah, Nataša Zor, Jana Jus, Marko Bračič, Metka Bizjak, Aleš 
Prosen, Brane Božič, Natalija Rak 
Poročilo o delu skupine: Osrednješolsko prireditev smo izvedli 25. maja 2019 na šolskem vrtu. Naslov 
prireditve je bil Vsak je svetla zvezda. Izvedli smo kulturno prireditev, pripravili srečelov, predstavili smo 
projekte, delavnice, športne aktivnosti, dejavnost pa smo zaključili z dobrodelno razstavo izdelkov 
učencev. Pri pripravi prireditve so sodelovali učenci matične in vseh podružničnih šol.  
 

16.5. DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU 
Člani: Aleš Prosen (vodja), Simeon Klokočovnik, Romana Šarec 
Poročilo o delu skupine: V letošnjem letu so bile izvedene naslednje načrtovane vsebine: aktivne 
dogodivščine za zdravje in druženje, ozaveščanje o skrbi za zdravje. Zaradi pomankanja snega v dolini 
ni bil izveden tek na smučeh. Učitelji so se ga prostovoljno udeležili na Pokljuki. Nordijska hoja je bila 
obširneje predstavljena na druženju v Strunjanu. Med letom pa so si palice za nordijsko hojo in tekaško 
opremo izposojali učitelji po potrebi. 
 

16.6. DELOVNA SKUPINA ZA EKOŠOLO 
Člani:  Tadeja Kilar (vodja), Darja Habjan, Rafko Lah, Andreja Modrijan, Maja Škrjanc, Bernarda 
Rifel, Maja Jesenik Štefin, Denise Zajc, Metka Bizjak, Ema Vidic Judež, Gabrijela Vrhovnik, Iztok 
Bizjak, predstavnik vsakega oddelka 
Poročilo o delu skupine: V delovni skupini za ekošolo smo realizirali vse načrtovane cilje. Preko 
šolskega leta smo ločevali odpadke, zbirali papir, zamaške, varčevali smo z energijo, vodo in rabo 
brisačk, ustrezno smo skrbeli za prezračevanje, čiščenje okolice šole, skrbeli za zdravje in dobro počutje, 
ekonomično organiziranje aktivnosti, urejanje eko kotičkov. V tem šolskem letu smo eko bralno značko 
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ponudili učencem od 1. do 6. razreda, urejali smo zeliščni vrt. Aktivnosti v posameznih mesecih: 
aktivnosti v sklopu evropskega tedna mobilnosti (16. 9.– 22. 9. 2018), izdelava lončkov in sajenje lončnic 
z eko predstavniki za vsako učilnico (september, oktober 2018), zbiranje hrane za pse in mačke za 
zavetišče (oktober 2018), obisk terapevtskih psov (oktober 2018), aktivnosti v tednu zmanjševanja 
odpadkov (november 2018), ekostojnica na božični in osrednješolski prireditvi (december, maj), eko 
tematski dan na temo TOPLOTA (2. 2. 2019), projekt Spodbujajmo prijateljstvo (januar, februar 2019). 
Prioriteta delovne skupine za ekošolo je bila skrb za čisto šolo in njeno okolico (čistilna akcija učencev 
od 1. do 9. razreda). 
 

16.7. DELOVNA SKUPINA ZA KOORDINACIJO DSP 
Člani: Anita Rusak Kastelic (vodja), Andreja Ortl, Danila Hrovat, Tina Plahutnik, Sanja Klemenc 
Poročilo o delu skupine: Delovna skupina je skrbela za celoten proces usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami,  od informiranja staršev o postopku usmerjanja do urejanja postopka izvajanja pomoči v 
skladu z odločbo o usmeritvi. Delovna skupina je pripravljala navodila za strokovne delavce in izvajalce 
DSP, skrbela za dokumentacijo učencev ter timsko reševala morebitna vprašanja, pobude ali težave 
vpletenih. Pri svojem delu upoštevamo Koncept dela z učenci s posebnimi potrebami. Pozorni smo 
predvsem na to, da učencu nudimo vso pomoč v skladu z veljavno zakonodajo in kot zadnji korak je 
usmeritev učenca na druge institucije. 
V tem šolskem letu smo imeli na šoli 73 učencev z odločbo o DSP, to je 8,8% vseh učencev na šoli. Vsi 
so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
Število učencev z DSP po razredih: 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Št. učencev 4 4 6 6 12 9 11 9 12 

Delo je potekalo v skladu z individualiziranimi programi, s timskim delom med učitelji.  
Delo z učenci iz družin priseljencev: 
Ko učenca iz druge države sprejmemo v našo šolo, najprej izpeljemo postopek za priznavanje 
izobraževanja in nato učenca vključimo v ustrezen razred. Učenci priseljenci so upravičeni do dodatne 
strokovne pomoči za učenje slovenščine, ki jo izvaja učiteljica slovenščine Nataša Zor. Večji del ur je bil 
namenjen učencem, ki se v Republiki Sloveniji všolajo prvo leto, del pa za učence, ki se v Sloveniji 
všolajo drugo leto. Največ priseljencev prihaja iz Bosne in Hercegovine.  
 

16.8. DELOVNA SKUPINA ZA KULTURNO ŠOLO 
Člani: Tadeja Česen Šink (vodja), Tadeja Kilar 
Poročilo o delu: V delovni skupini za kulturno šolo smo v šolskem letu 2018/2019 nadaljevali z 
zbiranjem podatkov o kulturnem delovanju učencev in učiteljev za preteklo in tekoče šolsko leto.  

 
16.9. DELOVNA SKUPINA ZA KAKOVOST 
Člani:, Rafko Lah (vodja), Tina Plahutnik, Zdravko Slevec, Anita Rusak Kastelic, Irena Podjed, 
Barbara Spruk Golob, Majda Kalan, Danica Mati Djuraki, Špela Kosmatin 
Poročilo o delu: 
Evalvacija načrta izboljšav – ugotovitve, interpretacija, usmeritve. Poročilo deležnikom. Avgust, 
september 2018. 
Organizacija pogovorov o učenju, v sodelovanju s projektno skupino za formativno spremljanje pouka 
in drugimi strokovnimi delavci. Marec 2019. 
Priprava nove strategije načrtovanja za oblikovanje triletnega načrta izboljšav. Do marca 2019. 
Priprave za načrtovanje v šolskem letu 2019/2020. Marec/april 2019. 
Priprava načrta izobraževanja za šolsko leto 2019/2020. Marec 2019. 
Udeležba na Nacionalni konferenci Učeča se profesionalna skupnost, 3. 10. 2018, Brdo pri Kranju 
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16.10.DELOVNA SKUPINA ZA PODPORO INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIM ZNANJEM 
Člani: Zdravko Slevec (vodja), Sara Zalesnik, Brane Božič, Lidija Vidmar, Danica Mati Djuraki 
Poročilo o delu skupine: Večina predvidenih nalog je bila realizirana. Tako smo poenotili domene 
elektronske pošte vseh zaposlenih delavcev šole, vzpostavili sistem Office 365 ter izvedli izobraževanja 
za uporabo nekaterih aplikacij tega sistema, urejali dosedanjo spletno stran šole ter vzporedno 
postavljali novo, ki naj bi zaživela z naslednjim šolskim letom, pomagali pri objavah prispevkov na šolski 
spletni strani, pomagali in svetovali sodelavcem pri težavah z računalniki in programsko opremo. 
 

16.11.  DELOVNA SKUPINA ZA EVROPSKI PROJEKT SHEMA 
ŠOLSKEGA SADJA 
Člani: Denise Zajc (vodja), Metka Bizjak, Anamarija Erčulj, Sara Zalesnik, Mojca Praprotnik, 
Mojca Kališnik, Rezika Zaletelj, Klara Omovšek, Karmen Plevel 
Poročilo o delu skupine: Aktivnosti na tem področju smo v večini realizirali. Na vseh šolah smo 
pripravili plakate in razdeljevali predvsem lokalno pridelano sadje in zelenjavo povprečno enkrat 
tedensko. Izvedli smo ankete z učenci. Projekt financira Agencija RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja. 
 

16.12. DELOVNA SKUPINA ZA MEDPREDMETNO IN VERTIKALNO 
POVEZOVANJE 
Člani: Tanja Bervar (vodja), Jana Jus, Gabrijela Vrhovnik, Ema Vidic Judež, Tamara Bračič, 
Darja Habjan, Danica Mati Djuraki, Urška Gostečnik, Anamarija Erčulj,  Monika Jelenc, Lidija 
Vidmar, Marko Bračič, Karmen Ležič, Mateja Jamnik, Simona Podboršek 
Poročilo o delu skupine:  
Skupina se je prestrukturirala in ustvarila dva manjša tima: 
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: Ema Vidic Judež, Anamarija Erčulj, Marko Bračič, Karmen Ležić 
(vodja), Lidija Vidmar, Urška Gostečnik, Monika Jelenc, Tamara Bračič  
V šolskem letu 2018/19 so učitelji na predmetni stopnji izvedli vsaj 3 MEDPREDMETNE povezave, ki 
so bile TIMSKO načrtovane in TUDI timsko izvedene. 
VERTIKALNO POVEZOVANJE: Tanja Bervar (vodja), Mateja Jamnik, Simona Podboršek, Darja 
Habjan, Danica Mati Djuraki, Jana Jus, Jelka Vrhovnik. V šolskem letu 2018/19 smo načrtovali teden 
(od 11.2 2019 do 15.2. 2019) vertikalnega povezovanja ter z različnimi dejavnostmi sledili SPLOŠNEMU 
CILJU, s katerim učenci pridobivajo veščine ISKANJA, BRANJA, RAZUMEVANJA in OBEDELAVE 
PODATKOV. 
Od 9.-10. 11. 2018 se je izvedel tabor radovednih. 
 

16.13. DELOVNA SKUPINA ZA BRALNO PISMENOST 
Člani: Tadeja Česen Šink (vodja), Barbara Spruk Golob, Petra Zupanc, Andreja Modrijan, 
Simona Podboršek, Marija Ropas, Irena Milivojevič Kotnik, Danila Hrovat 
Poročilo o delu skupine: V skupino smo zaradi izkušenj pri delu z učenci, ki imajo težave pri branju, 
povabili specialno pedagoginjo Danilo Hrovat. Članice smo se sestale štirikrat. Glavni področji delovanja 
sta bili poučevanje bralnih učnih strategij in spodbujanje učencev za opravljanje bralne značke. V okviru 
KIZ sva knjižničarki izvedli načrtovane ure poučevanja bralnih učnih strategij. Izbor strategij do petega 
razreda je ostal enak lanskemu, za prihodnje leto pa ga bomo spremenili, in sicer bomo v 4. razredu 
namesto Paukove strategije poučevali izdelavo miselnega vzorca.  
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16.14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PRVEGA 
MEDNARODNEGA POSVETA “IZZIVI V ŠOLI” 
Člani: Lidija Vidmar (vodja), Tadeja Kilar (vodja programskega odbora), Tina Plahutnik, Jana 

Razboršek, Monika Jelenc, Špela Kosmatin, Špela Štular, Sara Kočevar, Danica Mati Djuraki, 

Tanja Bervar (vodja organizacijskega odbora), Darja Habjan, Urška Maja Pavlič, Petra Zupanc, 

Jana Jus, Nataša Zor, Sara Zalesnik. 

Poročilo o delu skupine: Člani delovne skupine so v dveh odborih (programski in organizacijski) 

poskrbeli za naslednje: določitev datuma posveta (5. 10. 2019), izbira naslova posveta (Izzivi v šoli), 

izdelava logotipa, sestava in posredovanje vabila plenarnim predavateljem ter izbira treh predavateljev 

(Juhant, Zupan, Kell); postavitev spletne strani posveta in oblikovanje prijavnice za posvet; oblikovanje 

e-poštnega naslova za posvet; oblikovanje predloge za povzetke in za oddajo celotnega članka; 

predstavitev na konferenci sodelavcem in povabilo k sodelovanju; zbiranje prijav udeležencev; 

oblikovanje in posredovanje sponzorskih prošenj; izdelava finančnega načrta posveta; spremljanje in 

ažurno odgovarjanje na e-pošto posveta; tiskanje ter lektoriranje povzetkov v slovenščini in angleščini. 

 
17. KULTURNE IN DRUGE PRIREDITVE 
17.1. KULTURNE PRIREDITVE NA MATIČNI ŠOLI 
 

PRIREDITEV NOSILEC ČAS 

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Tina Plahutnik 
Jana Jus 
 

20. 12. 2018 

Osrednješolska prireditev Tadeja Kilar, delovna skupina 25. 5. 2019 

Valeta Razredniki 9. razredov 13. 6. 2019 

Albrehtov dan Irena Milivojevič Kotnik 19. 11. 2018 

Dan državnosti in zaključna prireditev Mirta Vrhovnik, Metka Bizjak, 
Tadeja Kilar  in Tanja Bervar 

24. 6. 2019 

Razstava likovnih izdelkov v Šoli idej Majda Pogačnik, Andreja 
Modrijan, Meta Kregar 

21.3.2019 

Šolsko plesno tekmovanje Učitelji športa 21.12.2018 

Božično - novoletna prireditev Andrej Homar 13.12.2018 

Sprejem prvošolcev Darja Habjan 3. 9. 2018 

Prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku 

Nataša Zor, Barbara Spruk Golob, 
Maja Škrjanc 

7. 2. 2019 

Zaključna prireditev za bralno značko Irena Milivojevič Kotnik  

Prireditev ob slovenskem kulturnem 
prazniku v okviru projekta Branje je 
iskanje 

Nataša Zor, Barbara Spruk Golob, 
Maja Škrjanc 

6. 2. 2019 

Zaključna prireditev za starše in 
športno popoldne 

Maja Benkovič, 
Darja Habjan, Mojca Koncilja 

20. 6. 2019 

Zaključna prireditev za starše Natalija Rak 20. 6. 2019 



Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2018/2019                           OŠ Frana Albrehta Kamnik 

50 

 

Novoletna prireditev za starše Mirta Vrhovnik 10.12. 2018 

Zaključna prireditev za starše Mirta Vrhovnik 18.6.2019 

 

 

17.2. KULTURNE PRIREDITVE NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH 
PŠ PRIREDITEV NOSILEC ČAS 

TU 

 
 

Novoletna prireditev 

Prireditev ob kulturnem prazniku 

Dan državnosti in zaključna prireditev 

Jelka Vrhovnik 
Jana Trebušak 
Barbka Marin 

17.12.2018 
7. 2. 2019 
19. 6. 2019 

ME Komemoracija 
 
Novoletne delavnice in kulturna prireditev za 
starše 
 
Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
 
Prireditev ob kulturnem prazniku 
 
Prireditev ob materinskem dnevu  
 
Prireditev ob dnevu državnosti 
 
Zaključna prireditev in druženje za starše 
 

Ivanka Svetec 
 
Petra Zupin, Domen Hribar 
 
Špela Kosmatin 
 
Urška Maja Pavlič 
 
Ivanka Svetec 
 
Bernarda Rifel 
 
Domen Hribar, Ivanka Svetec 
 

26. 10. 2018 
 
3.12. 2018 
 
 
21.12.2018 
 
7. 2. 2019 
 
22. 3. 2019 
 
24. 6. 2019 
 
21. 6. 2019 

NE Komemoracija 
 
Novoletne delavnice za učence in starše 
 
Novoletni koncert ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 
 
Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 
 
Prireditev ob dnevu državnosti 
 
Zaključna prireditev drugošolcev 
 
Zaključna prireditev prvošolcev 
 
Zaključna prireditev tretješolcev 

Kališnik Mojca 
 
Razredničarke 
 
Jana Razboršek 
 
 
Darja Klopčič Lisičić 
 
Petra Zupanc 
 
Darja Klopčič Lisičić 
 
Mojca Kališnik, Petra Zupanc 
 
Andreja Modrijan 

26.10.18 
 
3.12.18 
 
21.12.18 
 
 
7. 2. 2019 
 
21.6.2019 
 
20. 6. 2019 
 
20. 6 .2019 
 
19. 6. 2019 

VP Komemoracija 
 
Božično novoletna prireditev 
 
Razstava in kulturni program ob Prešernovem 
dnevu 
 
Materinski dan 
 
Zaključna prireditev 

Andreja Šuštar 
 
Andreja Šuštar 
 
Maja Jesenik Štefin 
 
Maja Jesenik Štefin 
 
Andreja Šuštar, Maja Jesenik 
Štefin 

26. 10. 2018 

 
21. 12. 2018 

 
7. 2. 2019 
 
22. 3. 2019 
 
21. 6. 2019 
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18. PROMET, SAMOZAŠČITA, ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 
18.1. VARNOST UČENCEV IN PROMETNOVZGOJNE AKCIJE 
 

NOSILEC SODELUJOČI VSEBINA REALIZACIJA VSEBINE 

Simeon 

Klokočovnik, 

Domen Hribar 

Vodstvo šole 
Starši učencev 

Pregled šolskih poti in 
prometne situacijo v 
šolskem okolišu. Izdaja 
zahtevkov in predlogov o 
izboljšavah na KS-ti, na 
SPVCP in Komisiji za 
tehnično urejanje 
prometa Občine Kamnik 

Šolske poti vseh lokacij so bile 
pregledane. 

Simeon 
Klokočovnik, 
Domen Hribar 

Hišnik, vodja 
podružnične šole 

Nevarne poti dodatno 
označimo z znaki Otroci 
na cesti. Postavitev  in 
shranjevanje triopan 
opozorilnih znakov ob 
cesti. 

Znaki so bili ob šolah postavljeni 
prva dva tedna pouka v 
septembru. 

Simeon 
Klokočovnik, 
Domen Hribar 

Vodja podružnične 
šole 

Priprava prometno 
varnostnega načrta 
centralne šole in 
podružničnih šol. 

Načrti so bili posodobljeni ob 
začetku šolskega leta. 

Simeon 
Klokočovnik, 
Domen Hribar, 
Romana Šarec 

Sara Zalesnik, 
razredniki in starši 
učencev, ki bodo 
opravljali kolesarski 
izpit. Policisti 
Občine Kamnik 

Usposabljanje za vožnjo 
s kolesom, izvedba 
kolesarskega izpita, 
kolesarski spretnostni in 
prometni poligon. 

Vsebina je bila realizirana. 

Simeon 
Klokočovnik 

SPVCP Kamnik Udeležba na občinskem 
in državnem tekmovanju 
iz znanja v prometu. 

Udeležili smo se občinskega 
tekmovanja, zmagali in na 
državnem tekmovanju zasedli 3. 
mesto. Udeležili smo se še 
mednarodnega tekmovanja 
AMZS in se kvalificirali na 
tekmovanje v Ženevo. 

Simeon 
Klokočovnik 

Brane Božič,  vodja 
civilne zaščite na 
šoli. 

Prometno varnostni načrt 
šolskega okoliša matične 
šole v povezavi s 
požarnim in 
evakuacijskim načrtom 
šole. 

Izveden 

Simeon 
Klokočovnik 

Razredniki 5. 

razredov 

Prometna vzgoja otrok - 

program Jumicar - 

učenec voznik 

(predavanje in vožnja po 

prometnem poligonu z 

avtomobilčki) 

Izvedeno 
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Domen Hribar Razredniki 5. 
razredov 

Varnost in mobilnost za 
vse 

Projekt ni bil razpisan. 

Vodje 
podružnic 
Simeon 
Klokočovnik 
Domen Hribar 
Učitelji 
razrednega 
pouka na 
matični šoli 

učitelji razrednega 
pouka 

Na uvodnih roditeljskih 
sestankih smo predstavili 
prometno varnostni načrt 
šole in staršem podali 
pomembna prometno 
varnostna navodila, 
zakonske zahteve in jih 
poučili, kako naj poteka 
učenje otroka, da bo znal 
varno in  samostojno 
sodelovati v prometu. 

Izvedeno 

učitelji 1., 2., 3. 
in 4. r. 

policisti, razredniki, 
starši 

varna pot do šole: 
sprehodi in ogledi poti in 
nevarnih mest; 
nadzor nad rednim 
nošenjem rumene rutke 
in kresničke; 
spodbujanje pripenjanja z 
varnostnim pasom; ogled 
policijske postaje; policist 
v šoli (konji, psi motor) 

1. razred: projekt Pasavček, 
obisk policista Triviča oz. 
policistke Markovec, obisk 
prireditve Dan mobilnosti (20. 9. 
2018), vsakodnevno 
spodbujanje k rednemu nošenju 
rumene rutice. 
2. razred: vsakodnevno 
spodbujanje k rednemu nošenju 
rumene rutice, spoznavanje 
prometnih znakov, ki jih 
srečujejo v okolici šole in 
znakov, pomembnih za vedenje 
pešcev. 
3. razred: obravnava tematike 
prometa – varnosti v prometu, v 
okviru ur SPO-ja 

Vodje 
podružnic, 
Simeon 
Klokočovnik, 
Domen Hribar 
Romana Šarec 

Policisti, razredniki, 
starši 

Opozarjanje na uporabo 
kolesarke čelade; 
obveščanje staršev; 
kulturna vožnja otrok; 
pripenjanje z varnostnimi 
pasovi 

Vsakodnevno smo opozarjali na 
varno udeležbo v prometu. 

Tina Plahutnik SPVCP Kamnik, 
Borut Pervanja, 
razredniki 8. in 9. 
razredov 

Predavanje, še vedno 
vozim, vendar ne hodim 
(Borut Pervanja) 

Izvedeno 11.6.2019 

 

 

18. 2. EVAKUACIJSKA VAJA 
Koordinator: Brane Božič 
Cilji in namen vaje: obnoviti znanje, kako je potrebno zapustiti šolsko stavbo in kje so zbirna mesta, 
preveriti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno zapustitev zgradbe ob morebitnih izrednih 
razmerah, ugotoviti, kaj je še potrebno izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in 
učinkovita. 
Namen vaje je bil odkritje morebitnih pomanjkljivosti v primeru izrednih dogodkov in posredovanje 
predlogov za njihovo odpravo.  
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Vsi delavci šole morajo biti usposobljeni tako, da v čim krajšem času, glede na nastalo situacijo, odločijo 
o načinu in poti zapustitve šole z vsemi učenci. Tudi po zapustitvi prostorov morajo na evakuacijskem 
prostoru vzdrževati red in v vsakem trenutku vedeti za število otrok, ki so na ta dan v njihovi oskrbi.  
Dne 19. 9. 2018 smo na matični šoli izvedli vajo evakuacije. Zapustitev šolske stavbe v primeru požara. 
Vaja je bila interne narave in je potekala brez prisotnosti gasilskih služb. 

Analiza vaje 

Cela šola je bila izpraznjena v 5 minutah. Šolo je tako zapustilo skupaj 500 učencev in 58 zaposlenih. 
Vaja se je zaključila ob 1038. Učitelji in zaposleni so se držali navodil in pri vaji dobro sodelovali. Glede 
na to, da šola nima požarnih stopnic, bi se največ težav pojavilo na centralnem stopnišču šole. V času 
vaje je bilo največ učencev v pritličju, vendar jih je tudi v najvišjem nadstropju veliko. Tako, da v primeru 
požara na stopnišču obstaja velika verjetnost otežene evakuacije po njem. Vaja je izpolnila pričakovanja 
in zadane cilje. 
 

Dne, 24. 10. 2018, smo na PŠ Nevlje izvedli vajo evakuacije. Zapustitev šolske stavbe v primeru požara. 
Vaja je bila interne narave in je potekala brez prisotnosti gasilskih služb. 

Izvedba vaje 

Vodja evakuacijske vaje je ob 1118 uri pričel z vajo. V vsak razred je vstopil in glasno zavpil: »Požar! 
Zapustite stavbo!« 

Vsak učitelj se je prepričal, da je razred izpraznjen in ga zapustil kot zadnji. Stavbo so otroci in učitelji 
zapuščali umirjeno, v koloni eden za drugim. Zapuščali so jo po običajni poti – glavnem vhodu, 
upoštevajoč požarni načrt na zbirno mesto, ki se nahaja na travnatem igrišču. Učitelji so tam preverili 
število otrok in takoj sporočili vodji vaje, ki se jim je pridružil. Po končani vaji so se učenci in zaposleni 
vrnili v šolo. 

Analiza vaje 

Cela šola je bila izpraznjena v 3 minutah in 30 sekundah. Šolo je zapustilo skupaj 116 učencev in 8 
zaposlenih. Vaja se je zaključila ob 1025.  
Vaja je izpolnila pričakovanja in zadane cilje. 
 

Dne 07.05.2019 smo na PŠ Tunjice izvedli vajo evakuacije: zapustitev šolske stavbe v primeru požara. 
Vaja je bila interne narave in je potekala brez prisotnosti gasilskih služb. 

Izvedba vaje 

Pedagoška vodja PŠ je ob, 11.55, uri dala znak za začetek vaje. Po kurirskem sistemu je sama obvestila 
vse v zgradbi, da naj varno zapustijo šolo. V prostor (učilnico) odprla vrata in zavpila: ''Požar, umaknite 
se iz stavbe!'' 
Vsak učitelj se je prepričal, da je razred izpraznjen in ga zapustil kot zadnji. Učenci so brez težav, ob 
spremljanju zaposlenih, v šolskih copatih hitro in varno zapustili stavbo. Zapuščali so jo po običajni poti 
– glavnem vhodu, upoštevajoč požarni načrt. Učitelji so jih pri tem usmerjali na zbirno mesto, ki se nahaja 
na šolskem igrišču. Učenci so se na zbirnem mestu postavili v kolone pri svojih učiteljih, da so preverili 
število otrok. Vodja podružnice je zbrala podatke. Po končani evakuaciji je vodja podružnice učencem 
povedala, da je bila to le vaja. Sledila je še kratka razlaga, kako ravnati v primeru požara v šoli. V času 
izvedbe vaje ni bilo prisotnih stanovalcev. 

Analiza vaje 

Cela šola je bila izpraznjena v 1 min in 45s. Šolo je tako zapustilo skupaj 46 učencev in 8 zaposlenih. 
Vaja se je zaključila ob 12.00.  
Vaja je izpolnila pričakovanja in zadane cilje. Edino težavo predstavlja intervencijska pot, ki je zaradi 
pomanjkanja prostora za parkiranje večkrat neprehodna. 
 
Dne, 07.05.2019, smo na PŠ Vranja Peč izvedli vajo evakuacije. Zapustitev šolske stavbe v primeru 
požara. Vaja je bila interne narave in je potekala brez prisotnosti gasilskih služb. 
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Izvedba vaje 

Pedagoška vodja PŠ je ob, 10.00, uri pričela z vajo. Po kurirskem sistemu je sama obvestila vse v 
zgradbi, da naj varno zapustijo šolo. V prostor (učilnico) odprla vrata in zavpila: ''Požar, umaknite se iz 
stavbe!''  
Učiteljici sta se prepričali, da je razred izpraznjen in ga zapustili zadnji. Stavbo so otroci zapuščali 
umirjeno v koloni eden za drugim. Zapuščali so jo po običajni poti – glavnem vhodu, upoštevajoč požarni 
načrt. Učiteljica jih pri tem usmerjala na zbirno mesto, ki se nahaja na dvorišču pred šolo. Učiteljica je 
tam preverila število otrok. Po končani vaji so se učenci in učiteljici vrnili v šolo. 

Analiza vaje 

Šola je bila izpraznjena v 45 sekundah. Šolo je zapustilo 16 učencev in 2 zaposleni. Vaja se je zaključila 
ob 10.05. Vaja je izpolnila pričakovanja in zadane cilje. 
 

EVAKUACIJSKA VAJA NA PŠ MEKINJE 
Koordinator: Špela Kosmatin 
Cilji in namen ter analiza: namen evakuacijske vaje je obnoviti znanje, kako je potrebno zapustiti šolsko 
stavbo in kje so zbirna mesta, 
- preveriti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno zapustitev zgradbe ob morebitnih izrednih 
razmerah, 
- ugotoviti, kaj je še potrebno izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in učinkovita. 
ANALIZA VAJE: 
Cela šola je bila izpraznjena v  1 minuti in 45 sekundah, od trenutka, ko je kuharica poklicala številko 
112. Šolo je zapustilo 87  učencev, 5 učiteljic in kuharica. Gasilci so na kraj dogodka prišli ob 9:10.  Prišli 
so z enim vozilom. Kljub temu, da smo za evakuacijo uporabili le en izhod, smo šolo hitro in mirno 
evakuirali. Gasilci so bili na kraju dogodka obveščeni o zaklenjenem glavnem vhodu. Pozvali so nas, da 
bi bilo v takem primeru dobro, če jim kar najhitreje izročimo univerzalen ključ oz. ključ vhodnih vrat. V 
nasprotnem primeru bi v vrata pač vlomili oz. bi v stavbo prišli skozi okno spodnje učilnice. Drugih 
posebnosti ni bilo. Pri analizi vaje smo se pogovarjali tudi o požarnem alarmu, ki ga na šoli imamo. 
Svetovali so nam, naj v primeru sprožitve alarma šolsko zgradbo evakuiramo, nato naj preverimo, v 
katerem sektorju se je alarm sprožil. Pri ogledu glavne enote alarma smo ugotovili, da na njem ni navodil, 
gasilci pa so nas opozorili, da bi morali alarm enkrat letno tudi testirati. O tem bomo obvestili družbo 
Xastor, ki skrbi za varovanje stavbe. Pregledali smo tudi ključe, ki so obešeni v varovalnih škatlicah na 
hodniku ter se dogovorili, da bomo pri naslednji vaji evakuacije ključe tudi pregledali (Ali je ključ 
univerzalen ali zgolj od vrat pri katerih je obešen?). 
  

19. SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 
S KOM IZVEDENO KDO 

Aktiv ravnateljev občin Kamnik 
in Komenda 

Koordinacija skupnih aktivnosti: revija pevskih 
zborov, prevozi na tekmovanja, ipd 

ravnatelj 

Osnovne šole v občini Kamnik Medšolska tekmovanja, študijska srečanja, 
prireditve,  

strokovni delavci in 
učenci 

OŠ Toma Brejca Kultura dobrega sodelovanja ravnatelj, svet šole, 
svet staršev 

Aktiv specialnih pedagoginj 
občin Kamnik in Komenda; 
OŠ Roje 

Študijska srečanja vezana na aktualno 
problematiko 

specialne      
pedagoginje 

Občinski aktiv učiteljev 
nemščine 

Skupne aktivnosti (srečanja, organizacija 
dveh ekskurzij, načrtovanje dela, priprave) 

Lidija Vidmar 

Aktiv svetovalnih delavk 
Kamnik-Komenda 

Študijska srečanja vezana na aktualno 
tematiko 

svetovalne delavke 
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Aktiv knjižničark občin Kamnik 
in Komenda 

Strokovno sodelovanje šolskih knjižničark in 
vodstva KFBK 

knjižničarki 

OŠ 27.julij Logopedska obravnava otrok, mobilni izvajalvi 
DSP, razreševanje strokovnih dilem pri delu z 
učenci z DSP 

Učitelji, učenci in 
starši 

OŠ 27.julij Ogled predstave učencev OŠ 27.julij Prvošolci MŠ 

Glasbena šola Kamnik Skupne prireditve, predstavitve delavci šole, učenci 
šole, ravnatelj 

GSŠRM Kamnik Prostovoljno delo: učna pomoč dijakov Svetovalna služba 

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik 

Razstava v okviru projekta Moja prva knjiga, 
sodelovanje v okviru projekta Popestrimo šolo 

Aktiv 5. razreda, 
Rosana Kleindienst 

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik 

Projekt Rastem s knjigo (bibliopedagoška ura 
v KFBK) 

Učenci 7. razredov, 
knjižničarki 

Zavod RS za šolstvo Bralna pismenost, formativno spremljanje, 
svetovanje in usposabljanje 

Delovne skupine 

Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport 

Zakonsko določena sodelovanja s področja 
organizacijskih poročil, sistemizacije delovnih 
mest, strokovnih posvetov. 

Ravnatelj 

Občina Kamnik (oddelek za 
družbene dejavnosti) 

Finančno načrtovanje: investicije, investicijsko 
vzdrževanje, delovne skupine lokalne skupnosti 
za izvedbo določene naloge povezane s šolo 

Ravnatelj  

Zdravstveni dom Kamnik Zdravstveno varstvo delavcev in učencev, 
sistematski pregledi; posvetovanje in 
sodelovanje v procesu reševanja težav, 
zdravstvena vzgoja 

učenci in delavci šole, 
ravnatelj 

Policijska postaja Kamnik Sodelovanje z policistom: varnost, preventivne 
vsebine: nasilje, pirotehnična sredstva, 
prometna varnost. 

Ravnatelj in strokovni 
delavci šole, 

svetovalna služba 

Center za socialno delo Program varovanja in preventive, skladno s 
programom šolske svetovalne službe 

svetovalna služba  

Krajevne skupnosti šolskega 
okoliša 

Predlog za načrtovanje urejanja okolice šol, 
skupne prireditve 

vodje podružničnih 
šol, ravnatelj 

Muzej Zaprice Izvedba kulturnega dne Mateja Jamnik, 
Bernarda Rifel, 
Urška Maja Pavlič 

Delovne organizacije iz 
Kamnika in okolice* 

Ogledi poklicev Svetovalna služba 

CIRIUS Kamnik, OŠ 27. Julij, 
Zveza Sonček, Zavod Modrin 

V okviru projekta Korak k sončku Irena Podjed 

Gojmir Lešnjak-Gojc V okviru projekta Korak k sončku so se učenci 
4. razredov srečali z igralcem, ki jim je 
predstavil, kaj pomeni živeti z disleksijo. 

Irena Podjed  

SPVCP Občine Kamnik Kolesarsko tekmovanje, prometno varnostne 
akcije, publikacije in plakati, sestanki sveta ... 

Simeon Klokočovnik, 

Domen Hribar 
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Zavod za turizem, šport in 
kulturo Kamnik 
Zavod za šport - področni 
center Domžale 

Šolska športna tekmovanja Simeon Klokočovnik, 

Aleš Prosen, 

Zdravko Slevec, 

Tamara Bračič 

ŠŠD Igra Organizirane športne dejavnosti v času 
podaljšanega bivanja in sicer v športni dvorani 
za učence matične šole in podružnične šole 
Vranja Peč, na podružnični šoli Nevlje, na 
podružnični šoli Tunjice in v kulturnem domu 
Mekinje za učence podružnice Mekinje.  

Simeon Klokočovnik, 

Metka Bizjak 

MC Kotlovnica Sodelovanje v okviru LAS Kamnik Tina Plahutnik 

Dom kulture Kamnik Izvedba delavnic Marko Bračič 

Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik 

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v 
okviru projekta Branje je iskanje 

Maja Škrjanc,  
Barbara Spruk 
Golob, 
Nataša Zor 

Kegljaški klub Kamnik Izvedba športnega dne 
 
Šport za sprostitev 

Domen Hribar 
Andreja Modrijan 
Darja Habjan 
Tamara Bračič 
Jelka Vrhovnik 

Plezalni klub Kamnik Izvedba športnega dne Darja Habjan 
Andreja Modrijan 
Jelka Vrhovnik 

PGD Kamnik Izvedba evakuacijske vaje Špela Kosmatin 

Planinsko društvo Kamnik Planinski izleti, plezanje in izobraževanja Domen Hribar 

Matjaž Poljanšek Sodelovanje pri kulturnih prireditvah v šoli in 
KS Mekinje 

Ivanka Svetec 

Dr. Marjanca Klobčar Izobraževanje o kulturni dediščini Kamnika Bernarda Rifel 

Šola Idej Likovna razstava učencev in kulturni program Majda Pogačnik, 
Meta Kregar, 
Andreja Modrijan 

Vrtec Antona Medveda Ogled gledališke predstave dijakinj srednje 
vzgojiteljske šole na povabilo vrtca, 
Povabilo otrok iz vrtca na glasbeno pravljico, ki 
so jo pripravili učenci 1. NE 

Mojca Kališnik,  
Petra Zupanc 

TIC Kamnik Priprava razstave in prireditve ob kulturnem 
prazniku v Budnarjevi muzejski hiši 
Plavalno opismenjevanje. 

Maja Jesenik Štefin, 
Andreja Šuštar 
Tamara Bračič 
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Krajevna skupnost Vranja Peč Organizacija in izvedba čistilne akcije in 
kulturnih prireditev v kraju 

Maja Jesenik Štefin 

Zdravilni gaj Tunjice Organizacija in izvedba športnega dne Jelka Vrhovnik 

KIK Štarter Sodelovanje v okviru projekta Popestrimo šolo Rosana Kleindienst, 
Danica M. Djuraki 

Cene Štupar, Karierni plac Izvedba delavnic za učence 6. in 7. razreda Tina Plahutnik 

 

*Učenci 8. in 9. razreda so v okviru TD Ogledi poklicev obiskali naslednje organizacije: 
1. E-MISIJA  

2. POS ELEKTRONČEK 

3. ZARJA ELEKTRONIKA  

4. CALCIT  

5. SLOVENSKA VOJSKA BRNIK (16. Bataljon za nadzor zračnega prometa) 

6. ŽURBI TEAM  

7. AVTO CERAR  

8. ARHITRIP  

9. MEDOBČINSKI MUZEJ ZAPRICE  

10. POLICIJSKA POSTAJA KAMNIK  

11. GSŠRM  

12. VRTEC ZARJA  

13. ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK 

14. METROPOLIS 

15. LEKARNA KAMNIK 
 

 

20. DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH 
Učenci so se udeležili številnih tekmovanj, nanje so se pripravljali pod vodstvom svojih mentorjev. Na 
nekaterih področjih so dosegli odlične rezultate, s tem pa so si predvsem pridobili in poglobili znanja 
pridobljena pri rednem pouku. 
 

20.1. RAZISKOVALNE NALOGE 
Koordinator: Danica Mati Djuraki 

Naslov raziskovalne naloge Mentor Dosežek 
Masa šolskih torb Karmen Ležić Bronasto priznanje na 

državnem srečanju 

Tekočnost branja pri devetošolcih Tadeja Kilar Bronasto priznanje na 
državnem srečanju 

Jedilna plastenka Danica Mati Djuraki Bronasto priznanje na 
državnem srečanju 

Kaj vpliva na prenos toplote Danica Mati Djuraki Srebrno priznanje na državnem 
srečanju 

Vzgoja in rast solnih kristalov Danica Mati Djuraki  

 

 

21. NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA   
NPZ smo izvedli v 6. in 9. razredu. NPZ v 6. razredu so potekali iz slovenščine, matematike in 

angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in likovne umetnosti. Učitelji so v okviru 

strokovnih aktivov opravili analizo po posameznih nalogah v primerjavi z republiškim povprečjem ter 
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izdelali načrte izboljšav. Analiza obeh preverjanj je izhodišče za načrtovanje v šolskem letu 2019/20 in 

je priloga tega Poročila. 
 
Primerjava dosežkov šole z državnim povprečjem: 
Dosežki NPZ – 6. razred 

Predmet Število učencev šole Državno povprečje % Povprečje OŠ FA % 

SLOVENŠČINA 81/82 49,43 53,96 

MATEMATIKA 80/82 57,28 58,53 

ANGLEŠČINA 79/82 51,36 48,37 
 

Dosežki NPZ – 9. razred 

Predmet Število učencev šole Državno povprečje % Povprečje OŠ FA % 

SLOVENŠČINA 72/76 48,48 41,29 

MATEMATIKA 71/76 51,05 41,83 

LIKOVNA UMETNOST  67/76 49,82 52,70 
 

 

22.Tedenski zapis dogodkov v šolskem letu 2018/2019 
43. TEDEN 
24. junij 2019 do 28. junij 2019 
Danes, v ponedeljek, 24. junija, se je končal pouk za učence od prvega do osmega razreda. Učenci so se zjutraj najprej 
udeležili prireditve ob dnevu državnosti v športni dvorani, potem pa so odšli v učilnice, kjer so jim razredniki razdelili 
spričevala. Vsem želimo razigrane, sproščene in vesele počitnice.  
42. TEDEN 
17. junij 2019 do 21. junij 2019 
Šolsko leto je pri koncu, v tem tednu so bili izvedeni še zadnji športni, tehniški in naravoslovni dnevi.  
V ponedeljek, 17. junija, so se naši učenci udeležili občinskega tekmovanja v odbojki na mivki. Ta dan so imeli sedmošolci 
tehniški dan na temo poklicev, ekipa fantov pa se je udeležila področnega tekmovanja v malem nogometu. Vsi učenci 
podružnice Mekinje so imeli naravoslovni dan, petošolci matične šole so ta dan uživali v bazenih Term Snovik, prvošolci 
matične šole pa so imeli športni dan s plezanjem in kegljanjem.  
V torek, 18. junija, so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v mali odbojki, ekipa učencev pa se je udeležila še 
nadaljevanja občinskega tekmovanja v odbojki na mivki. Šestošolci so imeli tehniški dan na temo poklicev, neveljski 
četrtošolci so imeli tehniški dan, učenci 3. a so v okviru športnega dne odšli na izlet z ladjico, učenci 3. b pa so v okviru  
naravoslovnega dne izvajali poskuse iz naravoslovja.  
V sredo, 19. junija, so imeli vsi učenci podružnice Tunjice športni dan z moštvenimi igrami, prav tako so imeli športni dan tudi 
neveljski prvošolci, na šolskem vrtu pa so se v zabavnih štafetah preizkušali četrtošolci matične šole. 
V četrtek, 20. junija, so petošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne obiskali Postojnsko jamo in Predjamski grad, 
učenci na Vranji Peči so imeli naravoslovni dan na temo podvodnega sveta, mekinjski učenci so ta dan plavali, učenci 3. b 
so se na šolskem vrtu igrali zabavne igre, učenci 3. a pa so izvajali poskuse iz naravoslovja.  
Predzadnji dan pouka pa je že nekaj let zapored namenjen športnemu dnevu za učence predmetne stopnje. Učenci so lahko 
izbirali med raftanjem in kolesarjenjem v Bohinjski Bistrici, balinanjem in tenisom v Kamniku, med vožnjo s kanujem in 
kolesarjenjem v Bohinju, v odbojki v Kamniku, obiskom pustolovskega parka Bled in med pohodom do Arboretuma Volčji 
Potok.  
Pred nami je le še ponedeljkova prireditev ob dnevu državnosti in podelitev spričeval. 
41. TEDEN 
10. junij 2019 do 14. junij 2019 
V tem tednu so šolske klopi zapustili letošnji devetošolci, mnogi oddelki pa so lepo vreme tudi ta teden izkoristili za aktivnosti 
v naravi.  
V ponedeljek, 10. junija, so se devetošolci v okviru tehniškega dne pripravljali na valeto. Izdelali so osmrtnice in pripravl jali 
program valete. Sedmošolci so se v okviru naravoslovnega dne pogovarjali o medsebojnih odnosih, šestošolci so odšli na 
ekskurzijo, drugošolci matične šole pa na kegljanje.  
Torek, 11. junij, se je za osmošolce in devetošolce začel s predajo ključa in zabavnimi igrami v športni dvorani. Tretjo šolsko 
uro so učenci 8. in 9. razreda prisluhnili gostu in predavanju z naslovom Vozim, vendar ne hodim. Tretješolci matične šole 
so ta dan obiskali Ranč Mrcina, prvošolci matične šole pa živalski vrt.  
V sredo, 12. junija, so imeli devetošolci generalko za valeto, nekaj učencev se je udeležilo občinskega tekmovanja v odbojki. 
Vsi učenci podružnice Tunjice so imeli športni dan s kegljanjem in plezanjem, neveljski četrtošolci in četrtošolci matične šole 
so imeli naravoslovni dan, neveljski prvošolci pa športnega.  
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V četrtek, 13. junija, so imeli šestošolci naravoslovni dan na temo merjenja in sestavljanja, ki je potekal na šolskem vrtu, 
zvečer pa so se od šolskih klopi na valeti poslovili devetošolci. 
V petek, 14. junija, so imeli šestošolci še en naravoslovni dan, tokrat na temo gozda, vsi učenci podružnice Tunjice so obiskali 
Zdravilni gaj Tunjice, tudi učenci na Vranji Peči so imeli še zadnji športni dan letos, odšli so kegljat in plezat. Lepo vreme pa 
so za zadnji športni dan izkoristili tudi učenci obeh oddelkov neveljskih tretješolcev. Devetošolci pa so ta dan sproščeno prišli 
samo še po spričevala. Veliko sreče in uspeha vsem na izbranih srednjih šolah.  
40. TEDEN 
3. junij 2019 do 7. junij 2019 
S tem tednom smo vstopili v mesec junij. Pred nami je še čisto malo pouka, z eno nogo smo že skoraj na počitnicah. V tem 
tednu so devetošolci začeli že z vračanjem učbenikov. Ker je bil mesec maj vremensko precej neugoden, je bilo v tem tednu 
izvedenih tudi veliko športnih in naravoslovnih dni. Pa poglejmo po vrsti. 
V ponedeljek, 3. junija, so se naši učenci udeležili državnega tekmovanja v akvatlonu, osmošolci so ta dan odšli na ekskurzijo 
v Posočje.  
V torek, 4. junija, so imeli drugošolci matične šole športni dan v Eko resortu Godič, zvečer so se v prostorih šole na seji zbrali 
člani Sveta staršev.  
V sredo, 5. junija, so se naši najboljši učenci udeležili atletskega državnega tekmovanja, neveljski prvošolci in drugošolci so 
imeli naravoslovni dan, neveljski četrtošolci športni dan, športni dan so imeli tudi četrtošolci matične šole, ki so raziskovali po 
poteh rokovnjačev.  
V četrtek, 6. junija, so imeli devetošolci zaključni izlet na Kolpo. Najboljši učenci prometnega tekmovanja so za nagrado odšli 
v Center varne vožnje Vransko, petošolci matične šole in podružnic so se v okviru naravoslovnega dne pogovarjali o 
odraščanju in varni uporabi interneta, učenci na Vranji Peči so imeli športni dan z igrami v naravi, tunjiški in neveljski 
četrtošolci so imeli naravoslovni dan na temo človeškega telesa, naravoslovni dan so imeli tudi tretješolci a oddelka v Nevljah. 
V petek, 7. junija, so imeli trije oddelki naravoslovni dan, in sicer neveljski petošolci, učenci 3 b oddelka v Nevljah in mekinjski 
prvošolci. 
39. TEDEN 
27. maj 2019 do 31. maj 2019 
Šolsko leto se nezadržno bliža koncu, saj z naslednjim tednom vstopamo že v mesec junij. Na vrhuncu so tudi športna 
tekmovanja, o katerih poročamo v tem tednu. 
V ponedeljek, 27. maja, je potekalo področno tekmovanje v atletiki, na katerem so bili uspešni naši učenci, ki se bodo udeležili 
tudi državnega tekmovanja, ki b v kratkem. Mekinjski in neveljski petošolci so imeli ta dan tehniški dan z naslovom Kamnik, 
moje mesto, v okviru katerega so obiskali grad Zaprice in Maistrovo hišo. Tehniški dan z enako vsebino so imeli v torek, 28. 
maja, še petošolci matične šole. 
V sredo, 29. maja, se je precej učencev udeležilo tekmovanja v akvatlonu. 
V četrtek, 30. maja, so bili naši učenci uspešni na občinskem tekmovanju v malem nogometu, devetošolci pa so imeli 
naravoslovni dan z naslovom Kemija življenja. 
V petek, 31. maja, so imeli učenci podružnice Mekinje, razen tamkajšnjih petošolcev, naravoslovni dan v Arboretumu Volčji 
Potok.         
38. TEDEN 
20. maj 2019 do 25. maj 2019 
V tednu pred osrednješolsko prireditvijo so številni oddelki izvedli različne ustvarjalne delavnice, na katerih so pripravili 
izdelke za dobrodelno razstavo v okviru sobotne osrednješolske prireditve. Kdo vse je ustvarjal, bomo predstavili v 
nadaljevanju. Z veseljem pa napovedujemo udeležbo našega učenca na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu, ki bo v 
soboto, 25. maja. 
Pa poglejmo, v katerih oddelkih so učenci ta teden pridno pripravljali in ustvarjali izdelke za soboto. V ponedeljek, 20. maja, 
so imeli tehniški dan učenci 3. r iz Mekinj. V torek, 21. maja, so bili ustvarjalni drugošolci matične šole in učenci 1. a. Mekinjski 
četrtošolci so imeli naravoslovni dan na temo spoznavanja telesa. V sredo, 22. maja, so svoje izvirne izdelke pripravili 
mekinjski petošolci, četrtošolci matične šole, oba oddelka neveljskih tretješolcev in učenci 1. b. V četrtek, 23. maja so 
ustvarjali neveljski četrtošolci, v petek pa še neveljski prvošolci in drugošolci. Poleg tega je v petek, 24. maja, potekalo tudi 
občinsko tekmovanje v gorskem teku na Stari grad. 
Potem pa je prišla na vrsto težko pričakovana sobota. Kljub deževnemu vremenu čez teden, nam je vreme ta dan dobro 
služilo. Izpeljali smo odlično prireditev s kakovostnim programom in v prijetnem vzdušju. Naslov letošnje prireditve je bil Vsak 
je svetla zvezda.  
Poleg tega pa moramo omeniti še to, da sta na ta dan potekali tudi dve tekmovanji, in sicer lokostrelsko zunanje področno 
tekmovanje in državno tekmovanje Kaj veš o prometu. S slednjega imamo odlične novice, saj je naš učenec Žiga Plahuta 
dosegel tretje mesto. Čestitamo! 
37. TEDEN 
13. maj 2019 do 17. maj 2019 
V preteklem tednu je bilo na vrsti še zadnje od treh nacionalnih preverjanj znanja. Šestošolci so imeli preverjanje iz znanja 
angleščine, devetošolci pa likovne umetnosti. Poleg tega je v ponedeljek, 13. maja, na šoli potekalo še šolsko kolesarsko 
tekmovanje Kaj veš o prometu. 
V torek, 14. maja, so se ekipe učencev, ki so bile uspešne na šolskem udeležile še občinskega kolesarskega tekmovanja. 
Ta dan pa je v prostorih Gimnazije Murska Sobota potekalo že 53. Srečanje mladih raziskovalcev, na katerem je naš učenec 
dosegel srebrno priznanje. Čestitamo. 
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V četrtek, 16. maja, je imelo kar nekaj oddelkov na šoli dan dejavnosti. Učenci 3. b razreda in učenci kombiniranega oddelka 
3. in 4. razreda na Vranji Peči so imeli tehniški dan, v okviru katerega so izdelovali izdelke za dobrodelno razstavo, tunjiški 
tretješolci pa so imeli naravoslovni dan na temo čutil. 
V petek, 17. maja, so imeli petošolci matične šole športni dan s spomladanskim pohodom, učenci 3. a so pripravili izdelke za 
dobrodelno razstavo, najboljši športniki so se udeležili občinskega tekmovanja v atletiki, izbrani učenci 6. razreda pa so se 
udeležili tekmovanja Najboljši mladi kolesar, ki je potekalo v Centru varne vožnje na Vranskem.   
36. TEDEN 
6. maj 2019 do 10. maj 2019 
V popočitniškem tednu je bila najpomembnejša aktivnost nacionalno preverjanje znanja za šestošolce in devetošolce. Pa 
poglejmo po vrsti, kaj se je dogajalo.  
Ponedeljek, 6. maj, je bil za petošolce matične šole dan namenjen spoznavanju prometnih pravil, kolesarili so po kolesarskem 
poligonu.  
V torek, 7. maja, je bilo na vrsti prvo nacionalno preverjanje znanja, in sicer iz slovenščine za učence 6. in 9. razreda, učenci 
1., 2. in 3. razreda v Tunjicah pa so imeli ta dan naravoslovni dan na temo vzgoje za zdravje.  
V sredo, 8. maja, so imeli mekinjski petošolci športni dan, v okviru katerega so kolesarili po kolesarskem poligonu. Mekinjski 
četrtošolci so imeli ta dan tehniški dan, v okviru katerega so izdelovali izdelke iz odpadne embalaže, učenci 3. a in 3. b pa so 
lepo vreme izkoristili za pomladni pohod.  
V četrtek, 9. maja, je bilo na vrsti drugo nacionalno preverjanje znanja za šestošolce in devetošolce, tokrat iz matematike.  
V petek, 10. maja, pa so neveljski prvošolci v okviru naravoslovnega dne spoznavali zakonitosti zdravega življenja.   
35. TEDEN 
29. april 2019 do 3. maj 2019 
Za nami so prvomajski prazniki in počitnice. Trije dnevi so bili delovni, dva pa praznična. Kljub muhastemu aprilskemu 
vremenu upam, da smo si vsi nabrali moči za zadnjo "etapo" tega šolskega leta, saj so pred nami le še pomembne naloge 
in potrebno bo pokazati znanje, da bodo poletne počitnice lahko brezskrbne. Devetošolce in šestošolce v naslednjem tednu 
čakajo že nacionalni preizkusi znanja.     
34. TEDEN 
22. april 2019 do 26. april 2019 
Teden se je začel s praznikom, velikonočnim ponedeljkom.  
V torek, 23. aprila, so imeli učenci na podružnici Vranja Peč naravoslovni dan. 
Sreda, 24. aprila, je bila vsa v znamenju praznovanja knjige in branja. Pripravili smo namreč prireditev ob zaključku še ene 
sezone bralne značke in nanjo povabili Adija Smolarja, ki nas je na svoj način motiviral za branje.  
V četrtek, 25. aprila, so imeli tretješolci matične šole tehniški dan, v petek, 26. aprila, pa se je veliko naših učencev udeležilo 
občinskega krosa, na katerem so dosegli lepe rezultate. 
Pred nami pa so prvomajski prazniki in počitnice. V šolske klopi se vrnemo 6. maja.      
33. TEDEN 
15. april 2019 do 19. april 2019 
V tem tednu smo v vseh oddelkih izpeljali testiranje za športno vzgojni karton, zato so imel številni oddelki športni dan.  
V torek, 16. aprila, so imeli omenjeno testiranje vsi učenci podružnic Mekinje in Nevlje. Lepo sončno popoldne pa so izkoristili 
učenci, ki obiskujejo izbirni predmet šport za sprostitev, in odšli na rolanje.  
V sredo, 17. aprila, so imeli testiranje učenci 7., 9. razreda in učenci z Vranje Peči. Četrtošolci matične šole so imeli ta dan 
športni dan, v okviru katerega so odšli na velikonočni pohod. Ekipa osmošolcev in devetošolcev pa se je v Novi Gorici 
udeležila tekmovanja za najboljšo podjetniško idejo POPRI in dosegla bronasto priznanje. Čestitamo. 
V četrtek, 18. aprila, so imeli testiranje za športno vzgojni karton še učenci 6. in 8. razreda, nekaj učencev se je udeležilo tudi 
državnega ekipnega krosa, neveljski petošolci pa so se ta dan preizkušali na kolesarskem poligonu.      
32. TEDEN 
8. april 2019 do 12. april 2019 
V tem tednu izpostavljamo le dva dogodka. Naši učenci so se v sredo, 10. aprila, udeležili državnega tekmovanja v Veseli 
šoli, učenci, ki obiskujejo izbirni predmet izbrani šport pa so si v sredo popoldan skupaj ogledali nogometno tekmo.  
31. TEDEN 
1. april 2019 do 5. april 2019 
V tem tednu so naši drugošolci zamenjali šolsko okolje in se iz domačega Kamnika preselili v mirno vasico Dolenja vas pri 
Čatežu. Tam so preživeli tri zanimive in ustvarjalne dneve, in sicer v dveh skupinah. Od ponedeljka do srede so bili na taboru 
kamniški in tunjiški drugošolci, od srede do petka pa mekinjski in neveljski. Na spletni strani šole so objavili tudi nekaj fotografij 
za dokaz. 
Kaj so počeli ostali učenci? V ponedeljek, 1. aprila, so učenci 1. in 3. razreda v Tunjicah v okviru tehniškega dne izdeloval i 
otroške igre, neveljski prvošolci pa so imeli naravoslovni dan z naslovom Sejem in sadim. 
V torek, 2. aprila, so imeli tunjiški prvošolci Sadni dan. V torek in v sredo popoldan je na sosednji osnovni šoli potekala 
občinska revija otroških in mladinskih pevskih zborov, na kateri smo uspešno sodelovali z vsemi našimi zbori. 
V četrtek, 4. aprila, so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v kegljanju. 
V petek, 5. aprila, pa je na šoli potekalo tekmovanje v znanju slovenščine Mehurčki za prvo triletje. 
30. TEDEN 
25. marec 2019 do 29. marec 2019 
V tednu, ki je za nami, smo sodelovali na več športnih tekmovanjih.  
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V ponedeljek, 25. marca, so dekleta sodelovala na občinskem tekmovanju v mali odbojki, mekinjski tretješolci pa so imeli 
naravoslovni dan na temo zdravega življenja in čutil. 
V torek, 26. marca, se je nekaj učencev udeležilo občinskega tekmovanja v kegljanju, osmošolci in devetošolci so odšli na 
ogled gledališke predstave z naslovom Mali princ, ki so jo na OŠ Marije Vere odigrali tamkajšnji učenci. 
V sredo, 27. marca, so imeli učenci 8. b dve uri vzgoje za zdravje, nekaj učencev se je udeležilo področnega tekmovanja v 
športnem plezanju, vsi učenci tunjiške podružnice pa so imeli kulturni dan z naslovom glasbeno izražanje. Po posameznih 
razredih so si učenci izbrali določeno pravljico, ki so jo pokazali z gibi in zraven dodali še glasbo.  
Tudi četrtek, 28. marec, ni minil brez tekmovanja. Na šoli je namreč potekalo tekmovanje v znanju iz prve pomoči.  
29. TEDEN 
18. marec 2019 do 22. marec 2019 
V tem tednu so med dnevi dejavnosti prevladovali tehniški dnevi, potekalo pa je tudi tekmovanje v znanju, na katerem je 
sodelovalo največ učencev. 
V ponedeljek, 18. marca, so imeli osmošolci športni dan v telovadnici, igrali so se igre z žogo in tekmovali med oddelki.  
V torek, 19. marca, so imeli tretješolci matične šole naravoslovni dan na temo zdravega življenja. 
V sredo, 20. marca, so imeli učenci 4. in 5. razreda iz Tunjic tehniški dan, na katerem so izdelovali izdelke z zgibanjem papirja 
s posebno tehniko, mekinjski četrtošolci so v okviru tehniškega dne spoznavali elektriko, neveljski tretješolci pa so imeli 
naravoslovni dan. 
V četrtek, 21. marca, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju matematike, matematični kenguru, na katerem so sodelovali 
učenci vseh razredov. 
V petek, 22. marca, pa so ob prihajajočem prazniku materinskem dnevu na dveh podružnicah pripravili kulturno prireditev, in 
sicer v Mekinjah in na Vranji Peči.   
28. TEDEN 
11. marec 2019 do 15. marec 2019 
Pretekli teden je bil poln različnih dogodkov in aktivnosti. Izpostavljamo zimski športni dan za učence predmetne stopnje in 
različne dneve dejavnosti za učence razredne stopnje. 
V ponedeljek, 11. marca, so imeli učenci 4. in 5. razreda iz Nevelj športni dan, v okviru katerega so plezali in kegljali. Športni 
dan z enako vsebino so imeli v sredo tudi neveljski prvošolci in drugošolci, v petek pa še neveljski tretješolci. 
V torek, 12. marca, so imeli učenci predmetne stopnje zimski športni dan, v okviru katerega so lahko izbirali med veliko 
aktivnostmi, med drugim so lahko smučali, sankali, odšli na pohod, plavali ... Nekaj učencev se je ta dan udeležilo tudi 
področnega tekmovanja v plavanju. Učenci 3. in 4. razreda iz Vranje Peči in učenci 4. a so ta dan v okviru tehniškega dne 
spoznavali zakonitosti električnega kroga. Kamniški tretješolci so se v okviru športnega dne igrali športne igre v telovadnic i. 
Prvošolci in drugošolci matične šole so si ta dan v okviru kulturnega dne ogledali predstavo z naslovom Izgubljena paličica 
vile Apolonije.  
V sredo, 13. marca, so prvošolci z Vranje Peči ustvarjali na pomladni delavnici, tretješolci matične šole so v okviru kulturnega 
dne spoznavali dediščino našega kraja. Ta dan sta potekali še dve tekmovanji, in sicer področno tekmovanje v namiznem 
tenisu in tekmovanje v znanju Vesela šola.  
V petek, 15. marca, se je nekaj naših učencev udeležilo področnega tekmovanja v znanju fizike. O vseh rezultatih tega tedna 
bomo še poročali.   
27. TEDEN 
4. marec 2019 do 8. marec 2019 
V ponedeljek, 4. marca, so popoldan na šoli potekale redne mesečne popoldanske pogovorne ure. V torek, 5. marca, so šolo 
preplavile maškare. Na predmetni stopnji je potekal tehniški dan z izdelovanjem mask in plakatov o maskah. Najboljše maske 
in plakati so bili nagrajeni. Popoldan so se naše ekipe udeležile tudi področnega tekmovanja v šahu. V sredo, 6. marca, so 
imeli učenci prvega, drugega in tretjega razreda iz Mekinj športni dan s plezanjem in kegljanjem, učenci 4. b pa so v okviru 
tehniškega dne spoznavali zakonitosti električnega kroga. 
V petek, 8. marca, so imeli mekinjski četrtošolci in petošolci športni dan, člani in mentor našega šolskega banda pa so se v 
Voličini udeležili srečanja ŠANS 2019 – srečanja šolski ansamblov. 
26. TEDEN 
25. februar 2019 do 1. marec 2019 
Za nami so zimske počitnice, ki jih je zaznamovalo lepo spomladansko vreme. Učenci in učitelji so si z različnimi aktivnostmi 
nabrali novih moči, da bodo zopet lahko uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev.   
25. TEDEN 
18. februar 2019 do 22. februar 2019 
Pred nami je še en teden pouka, potem pa gremo na zaslužene zimske počitnice. Pa poglejmo, kaj smo počeli ta teden. 
V ponedeljek, 18. februarja, so imeli učenci 5. b tehniški dan, v okviru katerega so izdelali plovilo. Tehniški dan z enako 
vsebino so imeli tudi učenci 5. a, le da je bilo to v četrtek. 
V torek, 19. februarja, sta se ekipi deklet in fantov udeležili občinskega prvenstva v košarki, neveljski četrtošolci pa so ta dan 
spoznavali skrivnosti elektrike na tehniškem dnevu. 
V sredo, 20. februarja, so petošolci v okviru projekta Korak k sončku obiskali zavod Cirius. Zvečer je v prostorih šole potekala 
tudi seja sveta zavoda, na katerem so med drugim obravnavali poslovno poročilo šole. 
V četrtek, 21. februarja, so imeli učenci 8. a in 8. c dve uri pouka vzgoje za zdravje, sedmošolci so imeli naravoslovni dan na 
temo valovanja, naši dve ekipi učencev pa sta se v Škofji Loki udeležili polfinala državnega prvenstva v skokih z male prožne 
ponjave. V finale se žal niso uvrstili, kljub temu pa jim čestitamo za doseženo četrto in šesto mesto. Čestitke. 
24. TEDEN 
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11. februar 2019 do 15. februar 2019 
V tem tednu so bili v ospredju informativni dnevi za vpis na srednje šole. V petek, 15., in soboto, 16. februarja, so imeli 
devetošolci možnost obiskati srednje šole, na katerih bi radi nadaljevali šolanje. Sicer so imeli sedmošolci v tem tednu po 
dve uri vzgoje za zdravje, učenci 6. c so imeli zobozdravstveni pregled, najboljši igralci namiznega tenisa pa so se v sredo, 
13. februarja, udeležili občinskega tekmovanja. 
23. TEDEN 
4. februar 2019 do 8. februar 2019 
Glavna dejavnost preteklega tedna je bila zimska šola v naravi za šestošolce. V ponedeljek, 4. februarja, so se zato zjutraj 
odpeljali proti smučarskemu centru Cerkno, zaradi prazničnega petka pa so se domov vrnili v četrtek popoldan. S kratkim 
zapisom in fotografijami so se oglasili tudi na šolski spletni strani. V ponedeljek so na šoli potekale tudi redne mesečne 
skupne pogovorne ure. V času pogovornih ure je knjižničarka Tadeja izvedla še zadnjo delavnico uporabnega branja za 
tretješolce in njihove starše, in sicer na podružnici Nevlje. Ta dan so imeli neveljski petošolci tudi tehniški dan. 
V torek, 5. februarja, so imeli tunjiški in vranjepeški prvošolci zdravniški pregled v ZD Kamnik, popoldan pa je na šoli potekala 
tudi seja sveta staršev. 
Sreda, 6. februar, je bila najbolj tekmovalen dan v tem tednu. Na šoli sta potekali kar dve tekmovanji, in sicer v znanju fizike 
ter naravoslovja (Kresnička). Popoldan pa smo v okviru občinskega projekta Branje je iskanje na šoli gostili sodelujoče 
družine projekta in zanje pripravili prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. 
V četrtek, 7. februarja, je v športni dvorani potekala šolska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. S Francetom 
Prešernom pa za osmošolce ni bil povezan le en dan, temveč kar ves teden. Do sedaj je bila praksa, da je bil samo en dan 
tematski, letos pa so se učiteljice odločile, da bodo temu projektu namenile več dni, saj so želele, da imajo učitelji in učenci 
več možnosti učno snov v 8. razredu povezali z življenjem in delom Franceta Prešerna. Učitelji so tudi zato lahko pri vseh 
osmošolcih, ki jih poučujejo, izvedli uro na omenjeno temo. 
V tem tednu so bili delovni le štirje dnevi, saj smo bili v petek, 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, prosti. 
22. TEDEN 
28. januar 2019 do 1. februar 2019 
V preteklem tednu se je zaključilo prvo ocenjevalno obdobje, zato so od ponedeljka, 28. januarja, do srede, 30. januarja, 
potekale ocenjevalne konference. 
V torek, 29. januarja, so imeli sedmošolci športni dan z igrami z žogo, učenci, ki obiskujejo izbirni predmet šport za sprostitev 
pa so ta dan odšli na bowlanje. Ta dan so imeli mekinjski prvošolci tudi zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
V sredo, 30. januarja, so učenci 6. c v okviru tehniškega dne z naslovom recikliranje pospravili klet polno starega papirja in 
ga zložili v zabojnik za odvoz na deponijo. Mekinjski petošolci so ta dan v okviru tehniškega dne izdelovali plovilo. 
V četrtek, 31. januarja, so imeli vranjepeški tretješolci športni dan, popoldan je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v 
namiznem tenisu, dopoldan pa so osmošolci in devetošolci v okviru tehniškega dne odšli na ogled poklicev. Najprej so si po 
razredih ogledali poklicno oziroma izobraževalno pot do želenega poklica, potem so si izbrane poklice ogledali v Kamniku in 
okolici, po ogledu pa so se vrnili v šolo in izdelali plakate s predstavitvijo poklicev. 
Ta delovni teden se ni končal v petek, temveč v soboto, ki je bila po šolskem koledarju določena kot delovna. Ta dan so na 
šoli v okviru eko dneva potekale delavnice na temo toplote. Ker je bila letos izbrana modra barva, smo zato za ta dan izbrali 
modra oblačila ali modne dodatke. Ta dan se je nekaj učencev udeležilo tudi lokostrelskega tekmovanja. O rezultatih pa 
prihodnjič. 
21. TEDEN 
21. januar 2019 do 25. januar 2019 
V tednu, ki je za nami, smo bili aktivni na snegu in na nekaterih tekmovanjih v znanju. Pa poglejmo po vrsti. 
V ponedeljek, 21. januarja, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju kemije. O rezultatih bomo še poročali. 
V torek, 22. januarja, so učenci 8. b, 9. a in 9. c v okviru izbirnega predmeta obiskali Muzej iluzij v Ljubljani. Ta dan so imeli 
učenci 6. a dve uri pouka vzgoje za zdravje, neveljski prvošolci pa so bili na zdravniškem pregledu v ZD Kamnik. Učenci 1., 
2. in 3. razreda iz Tunjic pa so ta dan kot prvi v tem tednu v okviru zimskega športnega dne uživali v igrah na snegu. 
V sredo, 23. januarja, so imeli učenci 6. b in 6. c razreda dve uri pouka vzgoje za zdravje, petošolci matične šole so v okviru 
naravoslovnega dne odšli na ogled srednjeveške Ljubljane, četrtošolci pa so ta dan uživali na smučanju na Krvavcu. 94 
učencev je namreč tja odšlo v okviru projekta Šolar na smuči. 20 učencev pa je imelo ta dan pohod po okolici Kamnika. 
Popoldan pa so svoje znanje materinščine merili naši najboljši učenci, ki so se uvrstili na območno Cankarjevo tekmovanje. 
Skupaj z mentorji so odšli na OŠ Koseze. 
Še štirje oddelki so ta teden uživali na snegu. V četrtek, 24. januarja, so bili to prvošolci matične šole, v petek, 25. januarja, 
pa oba oddelka neveljskih tretješolcev. 
Za konec pa poročamo še o uspehih naših učencev. Na občinskem tekmovanju v odbojki za starejše deklice in dečke so 
naše učenke zasedle 5. mesto, učenci pa prepričljivo 1. mesto. Čestitamo. 
Poročali smo že, da smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje Slovenska glasbena olimpijada 2019. Na državno tekmovanje, ki 
bo v mesecu marcu na Akademiji za glasbo, se je uvrstila učenka Naja Lipičnik iz 9. c razreda. Čestitamo. 
20. TEDEN 
14. januar 2019 do 18. januar 2019 
V tednu, ki je za nami, so bila v ospredju tekmovanja. 
V ponedeljek, 14. januarja, je v naši športni dvorani potekalo področno tekmovanje v odbojki za starejše fante. 
V torek, 15. januarja, so imeli učenci 1. b zdravstveni pregled v ZD Kamnik. Ta dan je na šoli potekalo tudi geografsko 
tekmovanje. 

https://www.os-fa.si/index.php/domov/132-ola-v-naravi/1129-zimska-sola-v-naravi-6-r-cerkno-2019
https://www.os-fa.si/index.php/domov/132-ola-v-naravi/1129-zimska-sola-v-naravi-6-r-cerkno-2019
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V sredo, 16. januarja, smo v okviru projekta Korak k sončku na šoli gostili plesalko na vozičku. Drugošolci so imeli različne  
delavnice na temo oviranosti. Srečali so se s plesalko na vozičku in spoznali njeno zgodbo, preizkusili so se na poligonu za 
slepe in v bocci ter spoznali različne pripomočke, ki jih uporabljajo osebe s posebnimi potrebami.  
V četrtek, 17. januarja, so se nekateri naši učenci udeležili območnega tekmovanja iz angleščine, v petek, 18. januarja, pa 
se je ekipa naših fantov udeležila finala področnega tekmovanja v odbojki. O rezultatih bomo še poročali. 
Za konec pa še to: V soboto, 12. januarja 2019, je v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
potekalo državno računalniško tekmovanje Bober. Od 33.500 učencev iz vse Slovenije sta se na državno tekmovanje uvrstila 
naša učenca David Knavs in Izak Poljanšek. David je osvoji srebrno priznanje. Čestitke obema! 
19. TEDEN 
7. januar 2019 do 11. januar 2019 
V tednu, ki je za nami, izpostavljamo naravoslovni dan in tekmovanje Glasbena olimpijada. Sicer pa so močno razširjene tudi 
že bolezni dihal, kot sta gripa in pljučnica, zato je bilo tudi že nekaj učiteljev in učencev odsotnih.  
V ponedeljek, 7. januarja, so bile na vrsti redne popoldanske pogovorne ure za starše. 
V torek, 8. januarja, so imeli učenci 1. a zdravstveni pregled v ZD Kamnik.  
V četrtek, 10. januarja, so imeli osmošolci naravoslovni dan na temo kemijskih sprememb.  
V petek, 11. januarja, pa je na šoli potekala izvedba šolskega tekmovanja za Glasbeno olimpijado. Gre za tekmovanje, na 
katerem učenci nastopijo pred tričlansko komisijo s pevskim nastopom oziroma z inštrumentalno ali vokalno izvedbo lastne 
skladbe. Kdo izmed učencev se bo uvrstil na državno tekmovanje pa bo znano naslednji teden. 
Za konec pa se še enkrat selimo nazaj v praznični čas, in sicer na našo najmanjšo podružnico Vranjo Peč. Učenci so z 
učiteljicama namreč zadnji dan pred počitnicami pripravili pravi mali krajevni praznik. Pripravili so božično-novoletno prireditev 
s petjem in gledališko igrico. 
18. TEDEN 
31. december 2018 do 4. januar 2019 
V preteklem tednu smo bili spet malo počitniški, malo praznični, malo pa že delovni. V ponedeljek smo praznovali Silvestrovo, 
v torek in sredo pa novo leto. V četrtek, 3. januarja 2019, smo se vrnili v šolske klopi. Teden se je hitro zaključil, saj je bil 
delovni dan samo še petek, 4. januar.   
17. TEDEN 
24. december 2018 do 28. december 2018 
Za nami je teden praznikov in počitnic, in sicer božični del. V ponedeljek, 24. decembra, smo bili namreč po šolskem koledarju 
prosti, ker smo ta dan pouka nadomestili že v soboto, 29. septembra. Sledila sta dva praznična dneva, in sicer božič ter dan 
samostojnosti in enotnosti, četrtek in petek pa sta bila spet počitniška. Pred nami je še drugi del praznikov in počitnic, tokrat 
novoletni del. Po praznovanju novega leta bomo v klopi spet sedli 3. januarja 2019. Ob tej priložnosti vam želimo srečno, 
zdravo in uspešno leto, ki prihaja. Naj vam novo leto podari obilo smeha in zdravja, srce pa napolni z ljubeznijo. Srečno 2019!   
16. TEDEN 
17. december 2018 do 21. december 2018 
Vzdušje zadnjega delovnega tedna tega leta je bilo praznično. Nekateri oddelki so odšli na ogled gledaliških predstav, 
nekateri so predstavo odigrali kar sami, drugi so na novoletnih delavnicah izdelovali okraske, s katerimi so okrasili šolske 
stavbe. Pa poglejmo, kdo je kaj počel. 
V ponedeljek, 17. decembra, so vsi učenci podružnice Tunjice v okviru kulturnega dne odšli na ogled gledališke predstave, 
popoldan pa so na njihovi podružnici kulturni program v okviru božično-novoletne prireditve odigrali še sami. 
V torek, 18. decembra, se je ekipa starejših fantov udeležila občinskega tekmovanja v odbojki, učenci 8. c razreda pa so 
imeli ta dan zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
V sredo, 19. decembra, so imeli vsi učenci podružnic Mekinje in Vranja Peč tehniški dan, na katerem so izdelovali voščilnice 
in novoletne okraske za okrasitev šolskih stavb. 
Četrtek, 20. december, je bil najbolj naporen delovni dan, seveda v pozitivnem pomenu besede. Učenci podružnične šole 
Vranja Peč so imeli ta dan kulturni dan. Na matični šoli pa smo dopoldan s proslavo obeležili državni praznik dan 
samostojnosti in enotnosti. Na prireditvi smo podelili nagrade najboljšim sodelujočim učencem 3. mednarodnega literarnega 
in likovnega natečaja z naslovom Dom. O prireditvi in zaključku natečaja pa več tukaj. V četrtek zgodaj popoldan smo na šoli 
gostili nekdanje zaposlene sodelavce naše šole. Po kosilu v večnamenskem prostoru šole in prijetnem druženju smo se 
preselili še v športno dvorano na božično-novoletno prireditev, ki ji je sledila še dobrodelna razstava novoletnih izdelkov naših 
učencev. Prireditev je bila letos še bolj svečana, saj je bila že 10. po vrsti. 
Petek, 21. december, je bil že tradicionalno namenjen izvedbi plesnega tekmovanja učencev predmetne stopnje. Letošnje 
tekmovanje je bilo že 46. po vrsti. V petek dopoldan so učenci podružnice Nevlje pripravili novoletno prireditev, učenci 
podružnice Vranja Peč so prireditev za vse krajane pripravili zvečer. Zaposleni šole pa smo se popoldan v zbornici matične 
šole od tega leta poslovili z novoletno poslanico ravnatelja Rafka Laha. Pred nami so praznični in počitniški dnevi, za katere 
vam želimo, da jih lepo in mirno preživite v krogu svojih najbližjih. 
15. TEDEN 
10. december 2018 do 14. december 2018 
Smo že na polovici zadnjega meseca v tem letu, pred nami pa je še en teden pouka. Poglejmo, kaj smo počeli v tem tednu. 
V ponedeljek, 10. decembra so sedmošolci odšli na naravoslovni tabor v CŠOD Soča v Tolmin. Tabor je trajal do petka, ko 
so se tudi malo zasneženi učenci zadovoljni vrnili domov. V ponedeljek so na šoli in vseh podružnicah potekale tudi 
popoldanske pogovorne ure, knjižničarka Tadeja je v času pogovornih ur na podružnici Tunjice s tretješolci in njihovimi starši 
izvedla delavnico uporabnega branja. 

https://www.os-fa.si/index.php/novice-topmenu-19/1118-moj-dom-os-frana-albrehta-kamnik
https://www.os-fa.si/index.php/novice-topmenu-19/1119-solsko-plesno-tekmovanje-2
https://www.os-fa.si/index.php/novice-topmenu-19/1119-solsko-plesno-tekmovanje-2
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V torek, 11. decembra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje za učence 4.- 9. razreda. 
Ta dan so imeli devetošolci v okviru naravoslovnega dne Dan zdravja, ki je potekal v športni dvorani ter učilnicah kemije, 
biologije in gospodinjstva. Učenci so z učiteljico gospodinjstva pripravili zdravo malico, z učiteljico kemije so spoznavali 
uravnoteženo prehrano in si s pomočjo računalniške aplikacije izračunali, kako uravnotežena je njihova prehrana. Učiteljica 
biologije jim je pripravila delavnico prve pomoči, v športni dvorani pa je bilo na vrsti še gibanje, in sicer so učenci vadil i ples 
ter izvajali aerobne vaje po postajah. Ta dan so imeli učenci 8. b zdravniški pregled, učenci 3. a in drugošolci matične šole 
so ustvarjali na novoletnih delavnicah. Vsi učenci mekinjske podružnice pa so si v Domu kulture Kamnik ogledali lutkovno 
predstavo z naslovom Teta Pehtra. 
V sredo, 12. decembra, so učenci 3. b v okviru tehniškega dne ustvarjali na novoletni delavnici. 
V četrtek, 13. decembra, so se naše učenke udeležile občinskega tekmovanja v odbojki za starejše deklice. O rezultatih 
bomo še poročali. 
V prejšnjem tednu, v četrtek, 6. decembra, so našo podružnično šolo obiskali tudi sodelavci Radia Slovenija, ki so v oddaji 
Prvi na obisku spregovorili o odkritju okostja mamuta v Nevljah, saj letos mineva še 80 let od tega. V oddaji so sodelovali 
tudi učenci podružnice Nevlje in nekdanji učitelj naše šole Danijel Bezek.  V tem tednu pa je matično šolo obiskala tudi ekipa 
Televizije Slovenija. V kratkem prispevku sta ravnatelj šole in učiteljica slovenščine spregovorila o nujnosti gradnje nove 
šolske stavbe. 
14. TEDEN 
3. december 2018 do 7. december 2018 
V preteklem tednu smo sodelovali na več različnih tekmovanjih, od zgodovinskega do astronomskega, na nekaterih že prej 
izvedenih tekmovanjih pa smo dosegli lepe uspehe. 
V ponedeljek, 3. decembra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike, zbrali pa so se tudi oddelčni 
predstavniki šolskega parlamenta, ki so razpravljali o različnih šolskih sistemih. 
V torek, 4. decembra, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja zgodovine, učenci 9. c so imeli dve uri Vzgoje za zdravje, ta 
dan se je nekaj učencev udeležilo tudi področnega tekmovanja v šahu. Učenci 8. a so imeli zdravstveni pregled, četrtošolci 
in petošolci iz Nevelj pa so odšli na ogled baletne predstave. 
V sredo, 5. decembra so imeli dve uri Vzgoje za zdravje še učenci 9. b in 9. c. 
Tudi v četrtek, 6. decembra, smo tekmovali, in sicer v znanju astronomije, poleg tega pa so vsi učenci razredne stopnje 
matične šole v okviru kulturnega dne odšli na ogled predstave z naslovom Glej ga Larsa z Marsa. 
Tudi v petek, 7. decembra, smo bili kulturno razpoloženi, saj so na ogled baletne predstave odšli še učenci prvega, drugega 
in tretjega razreda iz Nevelj. 
Za konec pa spet lahko z veseljem poročamo o uspehu naših učencev. Na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni so trije učenci prejeli srebrna priznanja, na državnem tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo priznanje pa je 
ena učenka dosegla srebrno priznanje. Med 12. in 17. novembrom je potekalo tudi šolsko mednarodno tekmovanje Bober. 
Udeležilo se ga je 24 učencev 6., 8. in 9. razreda, 10 jih je osvojilo bronasto priznanje, dva učenca 9. a razreda pa sta se 
uvrstila na državno tekmovanje, ki bo potekalo januarja v Mariboru. Čestitamo vsem. 
13. TEDEN 
26. november 2018 do 30. november 2018 
V preteklem tednu je med dogodki izstopal drugi filmski večer in slavnostni prižig lučk na šolsk i jelki. Kateri film je bil na 
sporedu in kaj vse smo še počeli pa v nadaljevanju. 
V sredo, 28. novembra, so imeli petošolci matične šole in podružnic Mekinje in Nevlje naravoslovni dan. Odpeljali so se na 
ogled Zelencev, Planice in vasi Podkoren. 
V četrtek, 29. novembra, so imeli devetošolci športni dan, na katerem so se pomerili v igrah z žogo, učenci podružnice Tunjice 
pa so v okviru naravoslovnega dne obiskali Tehnični muzej v Bistri, ki je namenjen zbiranju, zaščiti in posredovanju slovenske 
tehniške dediščine. Zvečer pa je v našem večnamenskem prostoru potekal že drugi filmski večer, ki je bil organiziran v okviru 
izbirnega predmeta Vzgoja za medije, učenci pa so si ogledali film z naslovom Rdeči pes Modri. Po ogledu filma je sledila še 
delavnica, na kateri so se učenci pogovarjali o filmu in spoznavali Avstralijo. Namen filmskega večera je spoznavanje filmske 
umetnosti in kakovostnih filmov ter vzgoja kritičnih gledalcev. 
V petek, 30. novembra, smo v avli šole slovesno prižgali lučke na praznični jelki. Učenci in učiteljice so pripravili krajši glasbeni 
program z nekaj recitacijami. Tretješolci podružničnih šol so imeli v kranjskem bazenu preverjanje plavalnega znanja, 
devetošolci so tretjo šolsko uro poslušali predavanje kriminalista Aleša Bartola o nedovoljenih drogah, učenci podružnice 
Vranja Peč pa so ta dan imeli tehniški dan, v okviru katerega so se udeležili okraševanja smrečic na Šutni, poleg tega pa so 
obiskali tudi Galerijo Mihe Maleša, kjer so si ogledali galerijo in imeli delavnico.   
Za konec pa poročamo še o uspehu naših učencev, ki so sodelovali na tekmovanju iz kemijskih poskusov. Po prvem krogu 
so se na državno tekmovanje uvrstile vse tri prijavljene ekipe. Tekmovanje je bilo v torek, 27. novembra, Dve ekipi sta osvojili 
srebrno (Žan Rozoničnik, Samo Merklin in Nik Prosenc z eksperimentom Primer šumeče tablete, Matic Hrabar, Sara Mošnik 
in Izak Poljanšek z eksperimentom Barvna zabava s CO2), ena pa zlato priznanje (Miha Okorn, Žan Trebušak in Katja 
Leskovec: Picassovo svetlobno občutljivo barvilo, ki je lahko tudi zdravilo). Osvojili smo tudi posebno nagrado za najboljšo 
strokovno razlago poskusa. Čestitamo učencem in mentoricama Tanji Bervar in Danici Mati Djuraki. 
12. TEDEN 
19. november 2018 do 23. november 2018 
V preteklem tednu so na vrsto za plavalni tečaj prišli še tretješolci podružničnih šol Mekinje, Nevlje in Tunjice. Od ponedeljka, 
19., do četrtka, 22. novembra, so pridno obiskovali bazen v CIRUIS-u, zdaj pa jih čaka le še enodnevno preverjanje v 
kranjskem bazenu.  
V torek, 20. novembra, so imeli učenci 6. c zdravniški pregled v ZD Kamnik.  

https://radioprvi.rtvslo.si/2018/11/prvi-na-obisku-168/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174582216
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V sredo, 21. novembra, so imeli četrtošolci matične šole tehniški dan z naslovom Lastnosti snovi se spreminjajo.  
V četrtek, 22. novembra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju nemščine.  
V petek, 23. novembra, so imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Jaz in ti, šestošolci pa športni dan, na katerem so 
se v naši športni dvorani pomerili v igrah z žogo.    
11. TEDEN 
12. november 2018 do 16. november 2018 
V tem tednu smo obeležili Dan slovenske hrane, saj smo v petek zajtrkovali sestavine tradicionalnega slovenskega zajtrka. 
Ta dan smo kot vsako leto do sedaj zajtrkovali kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Vsa živila so bila dostavljena s strani 
lokalnih pridelovalcev hrane. Pa poglejmo, kaj se je poleg tega še dogajalo na šoli. 
V torek, 13. novembra, so imeli devetošolci naravoslovni dan z naslovom Odraščanje, učenci 6. b so imeli zdravniški pregled, 
naši košarkarji in košarkarice pa so v naši športni dvorani tekmovali na občinskem prvenstvu v košarki. Dekleta so zasedla 
drugo mesto, fantje pa peto. Čestitamo! 
V sredo, 14. novembra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju angleščine za devetošolce, prvošolci matične šole pa so ta 
dan plesali s plesno šolo Miki. 
V četrtek, 15. novembra, so imeli učenci 8. c dvourno delavnico o drogah, četrto šolsko uro pa so se na sestanku srečali tudi 
vsi ekopredstavniki razredov. 
V petek, 16. novembra, so tretješolci matične šole odšli na preverjanje plavalnega znanja, ki so ga pridobili prejšnji teden na 
tečaju. 
Za konec pa lahko z veseljem poročamo še o uspehih naših učencev. Na šolskem tekmovanju iz znanja angleščine za 
osmošolce sta bila najboljša Matevž Keber in Kaja Berk Skok, ki se bosta udeležila državnega tekmovanja. Na šolskem 
tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni so učenci dosegli sedem bronastih priznanj, trije učenci v soboto, 17. novembra, 
odhajajo na državno tekmovanje. Na šolskem tekmovanju v znanju biologije je bila najboljša učenka Kaja Berk Skok, ki se 
bo 30. novembra udeležila državnega tekmovanja. Učenci so bili zelo uspešni tudi na tekmovanju iz logike. Prejeli so 22 
priznanj, od tega eno zlato in eno srebrno. Vsem iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha tudi na državnih tekmovanjih. 
10. TEDEN 
5. november 2018 do 9. november 2018 
V tednu po jesenskih počitnicah sta bili med pomembnejšimi dejavnostmi plavalni tečaj in Tabor radovednih.  
Od ponedeljka, 5., do četrtka, 8. novembra, so imeli vsi tretješolci štiridnevni plavalni tečaj v bazenu v CIRIUS-u. V ponedeljek 
popoldan so na šoli potekale redne mesečne pogovorne ure za starše, za tretješolce matične šole in njihove starše pa je 
knjižničarka izvedla delavnico funkcionalnega branja.  
V torek, 6. novembra, so imeli učenci 6. a zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
V sredo, 7., in v četrtek, 8. novembra, so imeli učenci 8. a in 8. b dvourno delavnico o drogah.  
V petek, 9. novembra, pa smo bili vsi v pričakovanju dvodnevnega Tabora radovednih. Več kot 120 učencem je ponudil več 
ustvarjalnih delavnic z različnih področij, in sicer kemijskega raziskovanja, glasbenega ustvarjanja, kuhanja, matematičnega 
ustvarjanja, filma, gledališča, slikanja in športa. Del delavnic je bil izveden v petek, učenci so prespali v šoli in z dejavnostmi 
nadaljevali v soboto. 
9. TEDEN 
29. oktober 2018 do 2. november 2018 
Za nami so prve počitnice v tem šolskem letu. Trije dnevi jesenskih oz. krompirjevih počitnic so bili delovni, dva pa praznična, 
in sicer smo v sredo praznovali dan reformacije, v četrtek pa dan spomina na mrtve. To so bile tudi prve počitnice za več kot 
22 tisoč prvošolčkov, med njimi je bilo 106 naših.  
Do naslednjih počitnic je sedem tednov, ki pa bodo prinesli precej ocenjevanj znanja, zato upam, da smo si vsi nabrali dovolj 
moči za prihajajoče naloge.   
8. TEDEN 
22. oktober 2018 do 26. oktober 2018 
V zapisu dogajanja v tednu pred jesenskimi počitnicami najprej dolgujemo novico o dosežku naše ekipe na državnem 
prvenstvu v odbojki na mivki. Ekipa naših učencev je namreč pred tednom dni v Hočah osvojila odlično 4. mesto v državi. 
Čestitke! 
V torek, 23. oktobra, so imeli mekinjski četrtošolci tehniški dan z naslovom Lastnostni snovi se lahko spreminjajo, ta dan pa 
so imeli tunjiški in vranjepeški tretješolci tudi zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
V sredo, 24. oktobra, so imeli učenci 4. b naravoslovni dan na temo gozda, v naši športni dvorani pa je ta dan in tudi v četrtek, 
25. oktobra, potekalo občinsko tekmovanje v malem nogometu. Našim učencem je zmanjkalo malo športne sreče, zasedli 
so namreč 4. mesto, ki jih žal ne vodi v nadaljnje tekmovanje.  
V petek, 26. oktobra, so imeli devetošolci tematski dan z naslovom Protestantizem, kar pomeni, da so pri vseh predmetih 
obravnavali omenjeno temo.  
Zadnji oktobrski konec tedna pa je že 23 let zapored namenjen Ljubljanskemu maratonu, ki so se ga v soboto, 27. oktobra, 
udeležili tudi nekateri učenci naše šole. 
Pred nami pa so prve počitnice v tem šolskem letu. Preživite jih lepo in si naberite nove energije za naslednje izzive.   
7. TEDEN 
15. oktober 2018 do 19. oktober 2018 
Pretekli teden je bil predvsem v pričakovanju finala državnega prvenstva v odbojki na mivki. Pa poglejmo po vrsti. 
V ponedeljek, 15. oktobra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleščine za osmošolce, učenci 7. a pa so v 
okviru projekta Rastem s knjigo obiskali knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, kjer so v dar dobili izbrano knjigo z naslovom 
Avtobus ob treh. Oba oddelka neveljskih tretješolcev sta ta dan imela tehniški dan z naslovom Vozila.  

https://www.os-fa.si/index.php/novice-topmenu-19/1087-odbojki-na-mivki-ucenci-nase-sole-osvojili-4-mesto-na-drzavnem-prvenstvu
https://www.os-fa.si/index.php/novice-topmenu-19/1087-odbojki-na-mivki-ucenci-nase-sole-osvojili-4-mesto-na-drzavnem-prvenstvu
https://www.os-fa.si/index.php/novice-topmenu-19/1090-obcinsko-tekmovanje-v-malem-nogometu-za-starejse-decke
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V torek, 16. oktobra, so kamniško knjižnico v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali še učenci 7. b in 7. c. Ta dan je kar 
precej naših učencev obiskalo Arboretum Volčji Potok, in sicer so v okviru naravoslovnega dne tja odšli vsi učenci podružnice 
Tunjice ter drugošolci, četrtošolci in petošolci iz Nevelj. Mekinjski tretješolci in učenci 3.b razreda iz Nevelj so ta dan imeli 
zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
V sredo, 17. oktobra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, učenci 6. b so v 
okviru tehniškega dne z naslovom Recikliranje zložili na kontejner ves star papir, ki se je nabral v šolski kleti. Neveljski 
tretješolci so ta dan obiskali Arboretum.  
V četrtek, 18. oktobra, so imeli četrtošolci matične šole naravoslovni dan z naslovom Iglavci in listavci. 
V petek, 19. oktobra, se je ekipa naših starejših učencev udeležila finala državnega prvenstva v odbojki na mivki, ki je 
potekalo na Osnovni šoli Dušana Flisa v Hočah. Trdno stiskamo pesti za uspeh naše ekipe. O rezultatih pa prihodnjič. Ta 
dan so se naši učenci udeležili tudi kolesarskega tekmovanja Kaj veš o prometu.  
Za konec pa poročamo še o tem, da je bil v soboto, 20. oktobra, na TV SLO 1 v oddaji Firbcologi prispevek o naši najmanjši 
podružnici Vranja Peč.  
6. TEDEN 
8. oktober 2018 do 12. oktober 2018 
Pretekli teden so zaznamovali naslednji dogodki: športno tekmovanje, tekmovanje v znanju in ekskurzija. 
V ponedeljek, 8. oktobra, se je ekipa učencev udeležila polfinala v odbojki na mivki, kjer so naši učenci zmagali in se tako 
uvrstili v finale državnega tekmovanja. Čestitamo. Ta dan so imeli četrtošolci matične šole naravoslovni dan z naslovom 
Herbarij. 
V torek, 9. oktobra, so imeli tretješolci iz Nevelj zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
V sredo, 10. oktobra, so devetošolci odšli na strokovno ekskurzijo na Kras, mekinjski prvošolci pa so si ta dan v okviru 
kulturnega dne ogledali znamenitosti Kamnika. 
V petek, 12. oktobra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni. Ta dan je pouk zaradi odhoda 
strokovnih delavcev na izobraževanje potekal le šest šolskih ur.     
5. TEDEN 
1. oktober 2018 do 5. oktober 2018 
Letošnji Teden otroka se je osredotočil na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa. Tudi na naši šoli, smo pripravili 
nekaj dejavnosti. Več pa v nadaljevanju. 
V torek, 2. oktobra, so imeli učenci 3. b razreda zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
V sredo, 3. oktobra, so imeli mekinjski prvošolci tehniški dan, v okviru katerega so izdelali igračo. To je bila tudi ena izmed 
dejavnosti, ki so jih na tej podružnici počeli v tednu otroka. Med drugim jih obiskal policist, organizirali so evakuacijsko vajo, 
učenci so lahko v šolo prinesli svoje hišne ljubljenčke in jih predstavili sošolcem. 
V četrtek, 4. oktobra, so prvošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. 
Na svetovni dan učiteljev, v petek, 5. oktobra, so imeli šestošolci kulturni dan. Obiskali so Kulturni dom Kamnik, kjer so se 
udeležili gledališko-improvizacijskih delavnic. Ta dan so imeli prvošolci matične šole tehniški dan z naslovom Delavnica ob 
tednu otroka. 
V soboto, 6. oktobra, so učenci izbirnega predmeta nemščina odšli na izlet v Nemčijo, kjer so si ogledali Orlovo gnezdo in 
rudnik soli. 
Za konec pa vam na uho prišepnemo še veselo novico. Naši učenci so namreč v sredo, 3. oktobra, v prostorih Televizije 
Slovenija snemali oddajo Male sive celice, kjer so zmagali in se tako uvrstili v osmino finala. Oddaja bo sicer na sporedu šele 
3. novembra, zato upamo, da vam s tem nismo pokvarili presenečenja. Čestitamo naši ekipi.    
4. TEDEN 
24. september 2018 do 29. september 2018 
Pretekli teden smo imeli pouk tudi v soboto, 29. septembra, ki je bila po šolskem koledarju predvidena kot delovni dan, na 
katerega smo nadomeščali 24. december 2018. Kaj smo počeli ta dan, pa si lahko preberete v nadaljevanju. 
V torek, 25. septembra, so učenci podružnične šole Nevlje v okviru športnega dne odšli na jesenski pohod. 
V sredo, 26. septembra, je na šoli potekal dan jezikov za devetošolce. Učenci so ta dan spoznali nekaj besed v arabščini, 
italijanščini, francoščini, irščini in avstralski angleščini. Jezike in kulturo so jim predstavile učiteljice in učenec, ki je v Slovenijo 
prišel iz Sirije.   
V četrtek, 27. septembra, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz logike. O rezultatih bomo še poročali. 
V petek, 28. septembra, so imeli sedmošolci geografsko ekskurzijo na Primorsko, kjer so si ogledali Koper, Piran in 
Sečoveljske soline. Nekaj naših učencev pa je ta dan risalo in slikalo na prostem. Udeležili so se namreč Male Groharjeve 
likovne kolonije v Škofji Loki.   
V tem tednu se je za šestošolce začela tudi igra Skrivni prijatelj. Učenci bodo skrivnemu prijatelju do konca decembra napisali 
tri pisma, in sicer bodo prvemu priložili pesem, drugemu knjižno priporočilo, tretjemu pa voščilnico.   
Kot rečeno, smo imeli pouk tudi v soboto. Ta dan je na šoli potekal kulturni dan z naslovom Bonton. Učenci so v sproščenem 
vzdušju razmišljali o bontonu, vrstniškem nasilju, sedmošolce pa je obiskal tudi Martin Krpan, ki je spregovoril o človeških 
vrlinah in lepem vedenju. Fotografije si lahko ogledate na zgornji povezavi.      
3. TEDEN 
17. september 2018 do 21. september 2018 
Lepo sončno vreme je pretekli teden kar klicalo k dejavnostim na prostem, zato so ga številni učitelji izkoristili za športni ali 
naravoslovni dan. 
V ponedeljek, 17. septembra, so si osmošolci v Ljubljani v SNG Opera in balet ogledali opero Figarova svadba, šestošolci 
pa so imeli ta dan naravoslovni dan z naslovom Zgradba Zemlje. 

https://www.os-fa.si/index.php/novice-topmenu-19/1075-kulturni-dan-bonton-2
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V torek, 18. septembra, so imeli osmošolci športni dan s pohodom v sredogorje, natančneje na planino Koren. Ta dan so 
imeli drugošolci matične šole naravoslovni dan z ogledom Arboretuma Volčji Potok. Tudi prvošolci matične šole niso ostali v 
svojih učilnicah, pač pa so odšli na jesenski pohod. 
V sredo, 19. septembra, so lepo vreme za jesenski pohod izkoristili vsi učenci mekinjske podružnice, razen petošolcev. Na 
matični šoli pa je bila ta dan evakuacijska vaja v primeru požara. 
Ker je bil pretekli teden tudi teden mobilnosti, so imeli v četrtek, 20. septembra, mekinjski prvošolci in kombinirani oddelek 
tunjiških prvošolcev in drugošolcev dan dejavnosti z naslovom Dan brez avtomobila. 
V petek, 21. septembra, so imeli športni dan s pohodom v sredogorje še šestošolci. Odšli so na Kranjsko reber. Ta dan so 
na soncu uživali tudi petošolci matične šole, saj so peš odšli do slapa Orglice. 
Za konec pa poročamo še o tem, da je v soboto, 22. septembra, potekalo državno tekmovanje v gorskih tekih, ki se ga je 
udeležilo nekaj naših učencev. O rezultatih bomo še poročali. 
2. TEDEN 
10. september 2018 do 14. september 2018 
Lepo sončno vreme preteklega tedna so mnogi oddelki izkoristili za športne aktivnosti na prostem. Pa poglejmo, kaj smo 
počeli.  
V torek, 11. septembra, so imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Uvod v kemijo, tretješolci matične šole so odšli na 
jesenski pohod v okviru športnega dne.  
Tudi sreda, 12. september, je bila v znamenju športnega dne, in sicer za četrtošolce matične šole, ki so odšli peš do 
podružnične šole v Tunjicah, in za vse učence podružnice Vranja Peč.  
V četrtek, 13. septembra, so učenci podružnične šole Nevlje odšli na ogled baletne predstave Peter in volk, drugošolci 
matične šole pa na sprehod do tunjiške podružnice. Sončen dan pa so za pohod izkoristili tudi učenci izbirnega predmeta 
šport za sprostitev. 
Zapišemo naj še to, da je v petek, 14. septembra, potekalo državno tekmovanje v plavanju, ki se ga je udeležilo nekaj naših 
učencev. Ker rezultatov še ni, bomo o njih poročali naslednjič.   
1. TEDEN 
3. september 2018 do 7. september 2018 
Za nami so poletne počitnice in vstopili smo skozi šolska vrata novemu šolskemu letu naproti. Prvi šolski dan se je letos začel 
v ponedeljek, 3. septembra, kar pomeni, da smo bili prva dva septembrska dneva še prosti. V ponedeljek je prvič skozi šolska 
vrata vstopilo 106 novih prvošolcev. Učiteljice so jim pripravile lep sprejem, pozdravil jih je ravnatelj šole Rafko Lah, učenci  
gledališkega krožka pod mentorstvom Tadeje Kilar pa so zaigrali Rdečo Kapico. Ponedeljek je bil poseben dan tudi za naše 
petošolce, ki so ta dan odpotovali v Savudrijo v letno šolo v naravi. V Kamniku jih je na pot sicer pospremil dež, vendar jih je 
na morju čakalo sonce, ki jim je ves teden lepšalo aktivnosti. 
V tem tednu so si vsi učenci izposodili tudi učbenike iz učbeniškega sklada. Glede ostalih dejavnosti pa lahko poročamo že 
o prvem izvedenem športnem dnevu. Lepo sončno vreme so v četrtek, 6. septembra 2018, za pohod izkoristili vsi učenci 
podružnične šole Tunjice. 
Prvi teden novega šolskega leta je torej za nami. Vsem, učencem in učiteljem, želimo uspešno delo ter veliko poguma in 
vztrajnosti, da bomo skupaj dosegli vse zastavljene cilje.   
 

23. ZAKLJUČEK 
Naše delo je bilo usmerjeno v izvajanje kvalitetnega izobraževalnega in vzgojnega dela, katerih 
uresničevanje smo tesno prepletali z vrednotami, kot so spoštovanje, odgovornost, samostojnost, 
zavzetost, dobri medsebojni odnosi med vsemi udeleženci izobraževanja, strpnost, sprejemanje 
drugačnosti. S tem učencev nismo pripravljali le za nadaljnje izobraževanje, temveč za kvalitetno in 
odgovorno življenje v ožji in širši skupnosti. V učencih in učiteljih šola razvija pozitivno samopodobo, 
čustveno inteligenco, radovednost ter zdravo ambicioznost. Z veseljem in ponosom ugotavljamo, da je 
bilo letošnje leto ponovno uspešno. Razlogi za uspeh se skrivajo ne samo v profesionalnosti, 
strokovnosti, zavzetosti, sodelovalni kulturi zaposlenih, pač pa tudi v zelo dobrih medsebojnih odnosih 
med zaposlenimi, kar se pozitivno odraža pri vzgojno-izobraževalnem delu z učenci. Rezultat dobrega 
sodelovanja in zaupanja med vsemi deležniki je uspešno zaključeno šolsko leto s prejetimi številnimi 
priznanji in nagradami učencev tako na šolskem, občinskem, regijskem kot državnem nivoju. Vsem, ki 
ste prispevali k uresničitvi dobrih rezultatov in medsebojnih odnosov, iskrena hvala. Samo skupaj smo 
dosegli vse to. Želim si, da bi bilo sodelovanje takšno še naprej, predvsem v dobro naših učencev. 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 je potrdil učiteljski zbor dne, 
29. 8. 2019, obravnaval in sprejel ga je svet šole na seji dne, 26. 9. 2019. 
 

 Kamnik, avgust 2019                                                                     Rafko Lah, ravnatelj 

       
                                                          Pripravila: Anita Rusak Kastelic, pomočnica ravnatelja 
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