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1. UVOD 
 

Šolsko delo je v šolskem letu 2019/20 vse do 11. 3. 2020 potekalo v skladu s sprejetim Letnim delovnim 
načrtom šole. Ob razglasitvi epidemije zaradi bolezni Covid 19 se je šolsko življenje popolnoma 
spremenilo. Posedli smo se za računalnike in se čez noč srečali s popolnoma novimi in nepričakovanimi 
okoliščinami. Vpeljali smo pouk na daljavo brez velikih pedagoških predpriprav. Morali smo naprej, pa 
čeprav ne po običajni in že velikokrat prehojeni poti. Ta posebni in nepredvidljivi čas smo razumeli kot 
priložnost za drugačne poti. 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 (IKT), medsebojno pomoč. 
Pri izvedbi smo izbirali tiste cilje in vsebine učnega načrta, ki so primernejši za delo na daljavo. 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. 
 

2. PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 

Aktiv Prednostne naloge Kako ste jih uresničili? 

1. razred 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 starše prosile, da omogočijo 

svojim otrokom, da se sami uredijo pred vstopom v 

učilnico, da si sami doma pripravljajo šolske stvari. 

V šoli pa smo jih navajale na samostojno pripravo 

šolskih potrebščin pri pouku.  

Izvajalke 

dodatne 

strokovne 

pomoči 

Krepitev in učenje socialnih 

veščin. 

Ob skupinskih aktivnosti (aktivnosti v skupinski 
sobi, razredne ure, didaktične igre in uporaba 
materialov) so se učenci učili ustrezne 
komunikacije, odzivanja v socialnih interakcijah, 
vzpostavljanja ustreznega odnosa in stika z 
drugimi učenci. Izvajalke dodatne strokovne 
pomoči smo se udeleževale dni dejavnosti in 
drugih skupinskih dejavnosti, ko so učenci preko 
različnih socialnih iger in dejavnosti ter korekcije 
neprimernega vedenja razvijali socialne veščine. 

Šport Organiziranje rekreativnega 

odmora in minute za 

zdravje. Spodbujanje 

učencev k vzdržljivostnim 

aktivnostim. 

Učenci so imeli vsak dan med 11.00 in 11.10 

možnost športnega udejstvovanja v športni dvorani. 
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Družboslovje Medpredmetno 

povezovanje. 

Spoznavanje kultur, regij in 

razvijanje pozitivnega 

odnosa do drugačnosti 

Na kulturnem dnevu smo cilje dosegli v celoti.  V 

okviru kulturnega dne so učenci spoznavali afriško 

kulturo skozi petje pesmi in igranje na različna 

tolkala. V likovni delavnici so spoznali temeljne 

simbole najbolj razširjenih verskih skupnosti na 

svetu. V računalniški učilnici so spoznali življenje 

budistične Šrilanke in s pomočjo spleta iskali 

informacije o izbrani religiji. Na delavnici o 

meditaciji so izvedeli njen namen in jo praktično 

preizkusili. Spoznali so kulturne posebnosti in 

verske značilnosti staroselcev s področja bolivijskih 

Andov. Skozi praktične primere so doživeli in vsaj 

malo izkusili kako se njihov pogled na svet odraža 

v vsakdanjem življenju. 

Slovenščina Medpredmetno 

povezovanje. 

Vertikalno povezovanje. 

Tematski dnevi: Trubarjev dan, Prešernov dan. 

Spremljanje cilja v mesecu marcu (iskanje, branje, 

razumevanje in obdelava podatkov). 

Knjižnica Prenos knjižničnega gradiva 

v sistem COBISS. 

Cilj smo dosegli v celoti, saj smo s prenosom 

gradiva zaključili v juniju 2020. Poleg knjižnega in 

neknjižnega gradiva je v sistemu tudi celotna 

zaloga serijskih publikacij.  

5. razred Ustvarjalno učenje. Cilje smo dosegli v celoti, pretežno v času pouka 

na daljavo preko različnih dejavnosti pri predmetih 

LUM, SLO, DRU, NIT in ŠPO. Pri LUM so 

izdelovali izdelke iz naravnih in odpadnih 

materialov, pri DRU in LUM so izdelovali na temo 

koliščarjev, izdelava plakatov in makete slovenskih 

pokrajin, pri NIT so v celoti izvedli naravoslovni dan 

Narava okrog nas, izdelali gugalnico in izvedli 

različne poizkuse povezane s toploto in 

temperaturo. 

Tuji jeziki Povezovanje po vertikali. Zaradi bolj smiselne nadgradnje predznanja smo 

izbrale nov delovni zvezek za 6. razred.   

Več poudarka pri delu z učenci smo dale bralnemu 

razumevanju in pisnemu sporočanju na višji 

taksonomski ravni (razvrščanje delov pravljice, 

nadaljevanje zgodbe, pisanje krajših sestavkov v 2. 

triletju in vodenih spisov). 

Za lažje povezovanje po vertikali smo se sproti 

dogovarjale in usklajevale na aktivih v živo in preko 

spleta. 
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2. razred Učenje in spodbujanje 

socialnih veščin ter strpnosti 

do drugačnosti 

Cilje smo dosegli preko projekta Mi, med seboj 

(razredni sociogram, igre za boljše sodelovanje 

med učenci, najljubša knjiga, najljubša igrača, hišni 

ljubljenci...), preko socialnih iger in vsakodnevnih 

pogovorov. 

Naravoslovje Urjenje praktičnih veščin 

Medpredmetno 

povezovanje 

Praktične veščine smo urili pri pouku in pri dnevih 

dejavnosti (izdelava tehničnih izdelkov, kuhanje, 

poskusi in merjenje). Medpredmetno smo povezali 

naravoslovne dneve, tehniške dneve in različne 

vsebine pri pouku. 

Podaljšano 

bivanje 

Krepitev socialnih veščin 

Gibanje 

Z raznimi igrami in nalogami smo krepili socialne veščine. 

Med šolanjem na daljavo smo učence  spodbujali k 

telesni aktivnosti z različnimi nalogami. Izvajali smo 

priporočila fitpedagogike. 

4. razred Gibanje Pri urah pouka smo izvajale elemente fit 

pedagogike, izvajale smo minuto za zdravje ter 

aktivne odmore. Med šolanjem na daljavo smo 

učence spodbujale k telesni aktivnosti z različnimi 

nalogami. 

3. razred Spoznavanje in utrjevanje 

učnih in bralnih strategij 

V okviru KIZ-a so učenci spoznali novo bralno 

strategijo Vennov diagram. Preko celega šolskega 

leta so ob raznih besedilih utrjevali že naučene 

učne in bralne strategije. 

Svetovalni 

delavki 

Delovanje tima (ožjega tima 

ŠSS in širšega tima – 

sodelovanje z izvajalkami 

DSP) 

Med šolskim letom in v času pouka na daljavo sva 

bili svetovalni delavki v vsakodnevnem kontaktu, z 

izvajalkami DSP pa tedensko. Kontinuirano 

sodelovanje moramo v prihodnje vnaprej dobro 

načrtovati.     
 
 
 

3. 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 

Vodstvo šole Vsi strokovni 
delavci  

26. avgust 2019 

Uvodna pedagoška konferenca: 2. del: 
Vzgojni načrt, spremljanje pouka, analiza 
NPZ, prvi šolski dan, ekošola, realizacija 
18/19, šolska prehrana 

Vodstvo šole Vsi strokovni 
delavci 

29. avgust 2019 

Ocenjevanje Natalija Komljanc, 
ZRSŠ 

Vsi strokovni 
delavci 

15. oktober 2019 
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Varstvo pri delu Vodstvo šole Vsi zaposleni 23. oktober 2019 

Eko konferenca, En svet Eko odbor Vsi strokovni 
delavci 

7. november 2019 

Prva ocenjevalna konferenca Vodstvo šole Vsi strokovni 
delavci  

Januar 2020 

Pedagoška video konferenca: nagovor 
kriznega tima in vodij strokovnih aktivov, 
ocenjevanje znanja na daljavo, IKT potrebe 
za pouk na daljavo 

Krizni tim Vsi zaposleni 24. april 2020 

Pedagoška video konferenca: informacije ob 
vrnitvi v šolo po epidemiji, organizacija dela 
na šoli, zdravstvena in didaktična priporočila 

Krizni tim Vsi strokovni 
delavci 

15. maj 2020 

Pedagoška video konferenca: zaključek 
šolskega leta, načrtovanje šolskega leta 
2020/21 

Krizni tim Vsi strokovni 
delavci 

11. junij 2020 

Druga ocenjevalna konferenca - devetošolci Vodstvo šole Učitelji 
predmetnega 

pouka 

10. junij  2020 

Druga ocenjevalna konferenca Vodstvo šole Vsi strokovni 
delavci  

16., 17.,18., junij  
2020 

Zaključna konferenca Ravnatelj Vsi zaposleni 30. junij 2020 

Pogovori o učenju (pouk na daljavo in IKT,  
izmenjava praks in izkušenj) 

Delovna skupina za 
kakovost in IKT  

Vsi strokovni 
delavci 

27. avgust 2020 

 

 

4. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 
 

4. 1. Število oddelkov in učencev 
Šolo je obiskovalo 833 učencev od 1. do 9. razreda, 561 na matični šoli (RS: 227 učencev, 10 oddelkov; 
4,6 oddelka OPB; PS: 334 učencev, 13 oddelkov). 
 
Podružnične šole je obiskovalo 272 učencev: 
PŠ MEKINJE:  91 učencev, 5 oddelkov in 2,4 oddelka OPB 
PŠ NEVLJE: 116 učencev, 5 oddelkov in  2,48 oddelka OPB 
PŠ TUNJICE: 43 učencev, 3 oddelki in 1,32 oddelka OPB 
PŠ VRANJA PEČ: 22 učencev, 2 oddelka in 0,84 oddelka OPB 
 

A. Matična šola 

Razred Št. oddelkov Št. učencev Število vključenih v OPB  

1. razred 2 45 45 

2. razred 2 49 49 

3. razred 2 38 36 

4. razred 2 46 38 

5. razred 2 49 24 

6. razred 4 93  

7. razred 3 81  

8. razred 3 83  

9. razred 3 77  

SKUPAJ 23 561 192 

 

B. Podružnične šole 
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Razred Št. oddelkov Št. učencev Število vključenih v OPB  

1.ME 1 22 22 

2.ME 1 20 20 

3.ME 1 19 17 

4.ME 1 13 9 

5.ME 1 17 6 

1.NE 1 22 17 

2.NE 1 20 15 

3.NE 1 24 19 

4.NE 1 27 20 

5.NE 1 23 6 

1.TU 0,5 7 7 

2.TU 0,5 11 11 

3.TU 0,5      5 5 

4.TU 0,5    10 9 

5.TU 1    10 10 

1.,2.VP 1    15 15 

4.,5.VP 1      7 5 

SKUPAJ 15 272 213 
 

4. 2. Vsebina in organizacija VIZ dela 
Pouk se je pričenjal ob 7.30 (predura) in je trajal najkasneje do 14.35. Delo v oddelkih OPB je bilo 
razporejeno v časovnem razdobju od konca pouka (11.55) do 17. ure. 
Za učence 1. razreda je bilo organizirano jutranje varstvo v času od 6.00 do 8.05 ure (matična šola: 94 
učencev 2 skupini, PŠ Nevlje: 1 skupina, 31 učencev, PŠ Mekinje: 1 skupina, 33 učencev, PŠ Tunjice: 
1 skupina, 31 učencev, PŠ Vranja Peč: 6). 
Za učence vozače je bilo organizirano varstvo vozačev na matični šoli in PŠ Nevlje. 
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 in predmetih s področja športa. 
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 ogroženih 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 izbirnih predmetov: 
 

Francoščina  1, 3 Izbrani šport  

Nemščina 1, 2 Šport za zdravje 

Načini prehranjevanja Šport  za sprostitev 

Okoljska vzgoja Računalništvo: Urejanje besedil, Multimedija, Računalniška omrežja 

Likovno snovanje 1, 2, 3 Kaj nam govorijo umetnine 

Ansambelska igra Šolsko novinarstvo 

Sodobna priprava hrane Sonce, Luna, Zemlja 

Logika 1, 2 Poskusi v kemiji 
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Vzgoja za medije - televizija  

 

4. 3. Realizacija programa  
V šolskem letu 2019/20 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). Zaradi epidemije COVID 19 
smo del šolskega leta pouk izvajali na daljavo: 

• od 16. 3. do 15. 5. 2020 za učence od 1. do 3. razreda (8 tednov) 

• od 16. 3. do 29. 5. 2020 za učence od 4. do 8. razreda (10 tednov) 

• od 16. 3. do 22. 5. 2020 za učence 9. razreda (9 tednov) 
Pri izvedbi pouka na daljavo smo izbirali tiste cilje in vsebine učnih načrtov, ki so primernejše za izvedbo 
dejavnosti na daljavo. Načrtujemo, da bomo vsebinske primanjkljaje, ki so posledično nastali, odpravljali 
v naslednjem šolskem letu. 
 

4. 3. 1. Pouk (obvezni program) 
Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka  
% 

Obisk pouka  
% 

Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka  
% 

Obisk pouka  
% 

1.a 97,6% 93,3% 1.NE 98,1% 94% 

1.b 97,9% 95% 2.NE 98,6% 93,6% 

2.a 99,4% 95,5% 3.NE 96,5% 94,2% 

2.b 99,3% 95,2% 4.NE 97,9% 94,2% 

3.a 97,5 % 92,8% 5.NE 99,7% 94,4% 

3.b 97,4% 96% 1.ME 97,8% 95,3% 

4.a 98% 94,8% 2.ME 98,1% 94,6% 

4.b 95,8% 93,6% 3.ME 97,4% 94,7% 

5.a 100,3% 96,4% 4.ME 97,8% 95,2% 

5.b 99,8% 91,9% 5.ME 97,4% 95,8% 

1.,2.TU 1.TU 98,4% 
2.TU 98,7% 

1.TU 96,4% 
2.TU 96,4% 

1., 2.VP 99,2% (1. r) 
99,3% (2. r) 

96% (1. r) 
96% (2. r) 

3.,4.TU 3. r. 96,9%, 
4.r. 99,9% 

3.r. 96,5% 
4.r. 95,8% 

4.,5.VP 97,6% (4. r) 
96,6% (5. r) 

91,1% (4. r) 
98,8% (5. r) 

5.TU 99,1% 97,9%    

Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka v 
% 

Obisk pouka Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka v 
% 

Obisk pouka 

6.a 99% 95,9% 8.a 98% 96% 

6.b 99,4% 94,6% 8.b 98% 98% 

6.c 98,1% 98% 8.c 98,1% 94,9% 

6.č 100,03% 95,6% 9.a 103,8% 96,3% 

7.a 102,8% 97% 9.b 103,1% 97,8% 

7.b 96,8% 95,7% 9.c 103,7% 98,6% 

7.c 97,6% 96,9%    

 
Realizacija pouka skupaj: 98,5% 

Realizacija pouka izbirnih predmetov skupaj: 99,7% (OIP), 96,7% (NIP) 
Obisk pouka skupaj: 95,4% 
 
 
 

 
 

 



Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2019/2020                          OŠ Frana Albrehta Kamnik 

9 

 

4. 3. 2. Dnevi dejavnosti – matična šola 
Nekaterih zaradi epidemije Covid 19 nismo mogli realizirati. 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 26. 9. 2019 
Bonton 

      10. 12. 2019 
Decembrska 

predstava 
Nebesno 
gledališče 

9. 4. 2020 
Sapramiškin dan 

(Sprememba vsebine 
zaradi izrednih razmer 

Covid-19) 

2. 6. 2020 
Življenje nekoč 

(Sprememba vsebine 
zaradi izrednih razmer 

Covid-19) 

1.b 4 4 100 26. 9. 2019 

Bonton 

 

     10. 12. 2019 
Decembrska 

predstava 
Nebesno 
gledališče 

10. 4. 2020 
Sapramiškin dan 

(Sprememba vsebine 
zaradi izrednih razmer 

Covid-19) 

3. 6. 2020 
Življenje nekoč 

(Sprememba vsebine 
zaradi izrednih razmer 

Covid-19) 

2.a 4 4 100 26. 9. 2019 
Bonton 

 

14. 4. 2020  
Lutkovna 
predstava  
7 kozličkov  

13. 5. 2020 
Branje 

 

22. 5. 2020  
Glasbena pravljica 

Peter in volk 

2.b 4 4 100 26. 9. 2019 
Bonton 

 

14. 4. 2020  
Lutkovna 
predstava  
7 kozličkov  

13. 5. 2020 
Branje 

 

22. 5. 2020  
Glasbena pravljica 

Peter in volk 

3.a 4 4 100 26. 9. 2019 
Bonton 

10. 3. 2020  
Muzej na Zapricah 
in rojstna hiša R. 

Maistra 

27. 3. 2020  
Lutkovna predstava 

Sapramiška 

22. 5. 2020  
Glasbena pravljica 

Peter in volk 

3.b 4 4 100 26. 9. 2019 
Bonton 

10. 3. 2020  
Muzej na Zapricah 
in rojstna hiša R. 

Maistra 

27. 3. 2020  
Lutkovna predstava 

Sapramiška 
 

22. 5. 2020  
Glasbena pravljica 

Peter in volk 
 

4.a 3 3 100 26. 9. 2019 

Bonton 

 

8. 4. 2020 

Ogled predstave 

Ostržek 

11. 6. 2020 

Ogled Kamnika 

 

4.b 3 3 100 26. 9. 2019 

Bonton 

 

8. 4. 2020 

Ogled predstave 

Ostržek 

4. 6. 2020 

Naše mesto  

 

5.a 3 2 67 26. 9. 2019 
Bonton 

22. 4. 2020 
Eko dan - Čebele 

Kamnik moje mesto 
Ni bil realiziran zaradi 

izrednih razmer 

 

5.b 3 2 67 26. 9. 2019 

Bonton 

22. 4. 2020 
EKO dan - Čebele 

 Kamnik moje mesto 
Ni bil realiziran zaradi 

izrednih razmer 

 

6.a 3 2 70 15. 6. 2020 
Groharjeva hiša, 
ni bilo realizirano 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 
 
 

24. 12. 2019 
Šolsko plesno 

tekmovanje 

 

6.b 3 2 70 15. 6. 2020 
Groharjeva hiša, 
ni bilo realizirano 

26. 9. 2019 
Bonton 
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6.c 3 2 70 16. 6. 2020 
Groharjeva hiša, 
ni bilo realizirano 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

(6.-9.razred)  

6.č 3 2 70 16. 6. 2020 
Groharjeva hiša, 
ni bilo realizirano 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

7.a 3 3 100 13. 11. 2019 
Religije in kulture 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

7.b 3 3 100 13. 11. 2019  
Religije in kulture 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

7.c 3 3 100 13. 11. 2019 
Religije in kulture 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

8.a 3 3 100 10. 2. 2020 
Figarova svatba 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

8.b 3 3 100 10. 2. 2020 
Figarova svatba 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

8.c 3 3 100 10. 2. 2020 
Figarova svatba 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

9.a 3 3 100 11. 10. 2019 
 Dan jezikov 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

9.b 3 3 100 11. 10. 2019  
Dan jezikov 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

9.c 3 3 100 11. 10. 2019 
 Dan jezikov 

26. 9. 2019 
Bonton 

 

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
    1. 2. 3.  

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

1.a 3 3 100 15. 10. 2019 
Arboretum 

22. 4. 2020 
Eko dan  

22. 5. 2020 
Travnik 

(Sprememba vsebine zaradi izrednih 
razmer Covid-19) 

 

1.b 3 3 100 15. 10. 2019 

Arboretum 

22. 4. 2020 

Eko dan 

22. 5. 2020 

Travnik 
(Sprememba vsebine zaradi izrednih 

razmer Covid-19) 

 

2.a 3 2 67 17. 9. 2019 
Arboretum 

 

22. 4. 2020 

Eko dan - Čebele 

 

Tabor: CŠOD- Čebelica (Živali 
v domu) Neizvedeno zaradi 

izrednih razmer Covid-19 

 

2.b 3 2 67 17. 9. 2019 
Arboretum 

22. 4. 2020 

Eko dan - Čebele 

 

Tabor: CŠOD- Čebelica (Živali 
v domu) Neizvedeno zaradi 

izrednih razmer Covid-19 
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3.a 3 3 100 22. 4. 2020 

Eko dan - Čebele 

15. 5. 2020  

Čutila in skrb za zdravje 

26. 5. 2020 

Poskusi: Gibanje in zrak 

 

3.b 3 3 100 22. 4. 2020 

Eko dan - Čebele 

15. 5. 2020  

Čutila in skrb za zdravje 

26. 5. 2020 

Poskusi: Gibanje in zrak 

 

4.a 3 3 100   1. 10. 2019 

Arboretum - herbarij 

 

9. 10. 2019 

Listavci in iglavci 

 

18. 6. 2020 

Rastlinstvo in živalstvo Velike 

planine 

 

4.b 3 3 100   1. 10.  2019 

Arboretum - herbarij 

9. 10. 2019 

Listavci in iglavci 

18. 6. 2020 

 Velika planina 

 

5.a 3 3 100 28. 11. 2019 
Zelenci 

31. 1. 2020 
Ogled srednjeveške 

Ljubljane 

7. 4. 2020 
Narava okrog nas 

 

5.b 3 3 100 28. 11. 2019 
Zelenci 

 

       31. 1. 2020 
Ogled srednjeveške 

Ljubljane 

7. 4. 2020 
Narava okrog nas 

 

 

6.a 

6.b 

6.c 

6.č 

3 3 100 19. 6. 2020 
 

Gozd 

11. 2. 2020 
 

Kamnine 

7. 4. 2020 
 

Merjenje in sestavljanje 

 

7.a 

7.b 

7.c 

3 2 67 2. 10. 2020 
Odnosi 

Zvok in valovanje 
Neizvedeno zaradi izrednih 

razmer Covid-19 

23. 6. 2020 
GOZD 

(Sprememba vsebine zaradi izrednih 
razmer Covid-19) 

 

8.a 

8.b 

8.c 

3 3 100 18. 9. 2019 
JAZ IN TI 

5. 2. 2020 
UVOD V KEMIJO 

22. 6. 2020 
NARAVOSLOVNI 
EKSPREIMENTI 

 

9.a 

9.b 

9.c 

3 2 67 27. 11. 2019 
ODRAŠČANJE 

9. 1. 2020 
KISLINE IN BAZE 

DAN ZDRAVJA 
Neizvedeno zaradi izrednih razmer 

Covid-19 

 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

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

1.a 3 3 100 7. 10. 2019 
Delavnice ob 
tednu otroka 

3. 12. 2019 
Novoletna 
delavnica 

19. 6. 2020 
Okvir za fotografijo 

(Sprememba vsebine zaradi 
izrednih razmer Covid-19) 

 

1.b 3 3 100 11. 10. 2019 
Delavnice ob 
tednu otroka 

4. 12. 2019 
Novoletna 

delavnica 

23. 6. 2020 
Izdelek iz das mase 

(Sprememba vsebine zaradi 
izrednih razmer Covid-19) 

 

2.a 3 3 100 4. 12. 2019 
Novoletna 
delavnica 

8. 4. 2020 
Ustvarjanje 

13. 5. 2020 
Spreminjanje snovi 

 

2.b 3 3 100 4. 12. 2019 
Novoletna 
delavnica 

8. 4. 2020 
Ustvarjanje 

 

13. 5. 2020 
Spreminjanje snovi 

 

3.a 3 3 100 11. 12. 2019 
Novoletna 
delavnica 

7. 4. 2020 
Izdelki iz odpadne 

embalaže 

22. 6. 2020 
Izdelava rakete in letal, 

urejanje razreda 

 

3.b 3 3 100 11. 12. 2019 8. 4. 2020 22. 6. 2020  
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Novoletna 
delavnica 

Izdelki iz odpadne 
embalaže 

Izdelava rakete in letal, 
urejanje razreda 

4.a 4 3 75 20. 11. 2019 

Lastnosti snovi 

se lahko 

spreminjajo  

22. 4. 2020 

Eko dan - čebele 

22. 5. 2020 

Izdelek iz embalaže 

 

Izdelava 

električnega 

kroga 
Zaradi Covid19 ni bil 

realiziran 

4.b 4 4 100 13. 11. 2019 

Lastnosti snovi 

se lahko 

spreminjajo  

22. 4. 2020 

Eko dan - čebele 

 

11. 3. 2020 

Izdelava električnega 

kroga 

 

20. 5. 2020 

Izdelek iz 

odpadne 

embalaže 

5.a 4 2 50 17. 1. 2020 
Izdelava plovila 

1. 4. 2020  
Toplota in 

temperatura  

Odraščanje in varna 
raba interneta 

Ni bilo realizirano zaradi 
izrednih razmer 

Izdelki za sejem  
Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 
razmer 

5.b 4 2 50 22. 1. 2020 
Izdelava plovila 

 

1. 4. 2020  
Toplota in 

temperatura 

Odraščanje in varna 
raba interneta 

Ni bilo realizirano zaradi 
izrednih razmer 

Izdelki za sejem 
Ni bilo realizirano 

zaradi izrednih 
razmer 

6.a 4 4 100 25. 2. 2020 
Pust 

24. 10. 2019 
Recikliranje 

22. 6. 2020 
Poklici 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

6.b 4 4 100 25. 2. 2020 
Pust 

 

16. 1. 2020 
Recikliranje 

22. 6. 2020 
Poklici 

 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

6.c 4 4 100 25. 2. 2020 
Pust 

 

24. 4. 2020 
Recikliranje 

22. 6. 2020 
Poklici 

 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

6.č 4 4 100 25. 2. 2020 
Pust 

 

24. 4. 2020 
Recikliranje 

 

22. 6. 2020 
Poklici 

 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

7.a 4 3 75 
25. 2. 2020 

Pust 
 

Tehniška 
dediščina Pomurja 
Zaradi Covid19 ni bil 

realiziran 

19. 6. 2020 
Poklici 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

7.b 4 3 75 
25. 2. 2020 

Pust 
 

Tehniška 
dediščina Pomurja 
Zaradi Covid 19 ni bil 

realiziran 

19. 6. 2020 
Poklici 

 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

 

7.c 4 3 75 
25. 2. 2020 

Pust 
 

Tehniška 
dediščina Pomurja 
Zaradi Covid19 ni bil 

realiziran 

19. 6. 2020 
Poklici 

 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

 

8.a 4 4 100 25. 2. 2020 
Pust 

 

23. 6. 2020 
Počitniško 
ustvarjanje 

      13. 2. 2020 
Poklici 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

8.b 4 4 100 25. 2. 2020 
Pust 

 

23. 6. 2020 
Počitniško 
ustvarjanje 

      13. 2. 2020 
Poklici 

 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

8.c 4 4 100 25. 2. 2020 
Pust 

 

23. 6. 2020 
Počitniško 
ustvarjanje 

      13. 2. 2020 
Poklici 

 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

9.a 4 3 75 25. 2. 2020 
Pust 

Priprave na valeto 
13. 2. 2020 

Poklici 
22. 4. 2020 

Eko dan - čebele 
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 Zaradi Covid19 ni bil 
realiziran 

  

9.b 4 3 75 25. 2. 2020 
Pust 

 

Priprave na valeto 
Zaradi Covid19 ni bil 

realiziran 

13. 2. 2020 
Poklici 

 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

 

9.c 4 3  75 25. 2. 2020 
Pust 

 

Priprave na valeto 
Zaradi Covid19 ni bil 

realiziran 

13. 2. 2020 
Poklici 

 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

 
 

 
ŠPORTNI DNEVI 

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

1.a 5 5 100 13. 9. 2019  
 Jesenski 

pohod  
 

20. 11. 2020  
 Miki plesna 

šola 

 

5. 5. 2020 
Narava 

Sprememba 
vsebine zaradi 
izrednih razmer 

11. 6. 2020 
Pohod v 
Mekinje  

Sprememba 
vsebine zaradi 
izrednih razmer 

23. 6. 2020 
Pohod 

Sprememba 
vsebine zaradi 
izrednih razmer 

1.b 5 5 100 13. 9. 2019  
 Jesenski 

pohod 

 

20. 11. 2020  
 Miki plesna 

šola 

 

5. 5. 2020 
Narava 

Sprememba 
vsebine zaradi 
izrednih razmer 

 

11. 6. 2020 

Pohod v 

Mekinje 
Sprememba 

vsebine zaradi 

izrednih razmer 

22. 6. 2020 
Igre na igrišču 

Sprememba 
vsebine zaradi 
izrednih razmer 

 

2.a 5 4 80 9. 10. 2019 
Jesenski 
pohod v 
Tunjice 

3. 4. 2020 
Pohod v 

okolici šole 
 

4. 5. 2020 
Domače OI 

 

23. 6. 2020 
Igre na šolskem 

vrtu 
 

Korak k 
sončku 

Neizvedeno 
zaradi izrednih 

razmer Covid-19 

2.b 5 4 80 9. 10. 2019 
Jesenski 
pohod v 
Tunjice 

3. 4. 2020 
Pohod v 

okolici šole 
 

4. 5. 2020 
Domače OI 

 

23. 6. 2020 
Igre na šolskem 

vrtu 
 

Korak k 
sončku 

Neizvedeno 
zaradi izrednih 

razmer Covid-19   

3.a 5 5 100 10. 9. 2019 
Jesenski 

pohod 

11. 3. 2020 
Poligon 

3. 4. 2020 
Razvijanje 
motoričnih 
spretnosti 

7. 5. 2020 
Pomladni 

pohod 

23. 6. 2020 
Igre na 

šolskem vrtu 

3.b 5 5 100 10. 9. 2019 
Jesenski 
pohod  

11. 3. 2020 
Poligon  

3. 4. 2020 
Razvijanje 
motoričnih 
spretnosti 

7. 5. 2020 
Pomladni 

pohod 

23. 6. 2020 
Igre na 

šolskem vrtu 

4.a 5 5 100 25. 9. 2019 

Jesenski 

pohod 

22. 1. 2020 

Zimski športni 

dan 

12. 5. 2020 
Ples 

19. 6. 2020 

Pohod 

 

23. 6. 2020 

Športne igre 
 

4.b 5 5 100 25. 9. 2019 

Jesenski 

pohod 

22. 1. 2020 

Zimski športni 

dan 

12. 5. 2020 

Plesni športni 

dan 

19. 6. 2020 
Pohod 

 Eko resort 

23. 6. 2020 

Športne igre 
 

5.a 5 4 80 16. 9. 2019  
Plavanje in 
igre v vodi 

26. 3. 2020 
Gibalne igre 

 

11. 5. 2020 
Gremo v 

naravo za 
zabavo 

19. 6. 2020 
Kolesarstvo - 

prometne 
vsebine 

Vodne 
aktivnosti v 

Snoviku 
Ni bilo realizirano 
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5.b 5 4 80 16. 9. 2019  
Plavanje in 
igre v vodi 

 

26. 3. 2020 
Gibalne igre 

 

11. 5. 2020 
Gremo v 

naravo za 
zabavo 

22. 6. 2020 
Kolesarstvo - 

prometne 
vsebine 

Vodne 
aktivnosti v 

Snoviku 
Ni bilo realizirano 

6.a 5 5 100 7. 10. 2019  
Pohod v 

sredogorje 
Kranjska 

reber 

 
 
 

21. 11. 2019 
Igre z žogo 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo  

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 
 
 

23. 6. 2020 
Pohod 

6.b 5 5 100 7. 10. 2019  
Pohod v 

sredogorje 
Kranjska 

reber 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

6.c 5 5 100 7. 10. 2019  
Pohod v 

sredogorje 
Kranjska 

reber 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

6.č 5 5 100 7. 10. 2019  
Pohod v 

sredogorje 
Kranjska 

reber 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

7.a 5 5 100 27. 9. 2019 
Pohod v 

sredogorje 
Planina 
Koren 

20. 11. 2019  
Igre z žogo 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

 

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

 
 

22. 6. 2020 
Pohod 

7.b 5 5 100 27. 9. 2019 
Pohod v 

sredogorje 
Planina 
Koren 

20. 11. 2019  
Igre z žogo 

 

 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

 

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

7.c 5 5 100 27. 9. 2019 
Pohod v 

sredogorje 
Planina 
Koren 

20. 11. 2019  
Igre z žogo 

 

 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

 

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

8.a 5 4 80 4. 10. 2019 
Pohod v 

sredogorje 
Planina 
Koren 

Igre z žogo 
Neizvedeno 

zaradi izrednih 
razmer Covid-19 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

 
 

19. 6. 2020 
Pohod 

8.b 5 4 80 4. 10. 2019 
Pohod v 

sredogorje 
Planina 
Koren 

Igre z žogo 
Neizvedeno 

zaradi izrednih 
razmer Covid-19 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

8.c 5 5 80 4. 10. 2019 
Pohod v 

sredogorje 

Igre z žogo 18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

11. 3. 2020  
Zimski ŠD 
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Planina 
Koren 

Neizvedeno 
zaradi izrednih 

razmer Covid-19 

9.a 5 4 80 11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

26. 11. 2019  
Igre z žogo 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

12. 6. 2020  
Priprave na 

valeto 

Aktivnosti v naravi 
Neizvedeno 

zaradi izrednih 
razmer Covid-19 

9.b 5 4 80 11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

26. 11. 2019  
Igre z žogo 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

12. 6. 2020  
Priprave na 

valeto 

Aktivnosti v naravi 
Neizvedeno 

zaradi izrednih 
razmer Covid-19 

9.c 5 4 80 11. 3. 2020  
Zimski ŠD 

 

26. 11. 2019  
Igre z žogo 

 

18. 4. 2020  
Atletika  

Izveden na daljavo 

12. 6. 2020  
Priprave na 

valeto 

Aktivnosti v naravi 
Neizvedeno 

zaradi izrednih 
razmer Covid-19 

 
 
4. 3. 3. 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 26. 9. 2019 
Bonton 

11.12. 2019 
Predstava 

Nebesno gledališče 

31. 1. 2020 
Predstava 
Ostržek 

22. 6. 2020 
Praznik črk 

1.ME 4 4 100 26. 9. 2019 
Bonton 

 

11. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

 

23. 1. 2020 
Zaključek bralne 

značke 
 

15. 5. 2020 
Ogled 

izobraževalne 
oddaje 

1.,2.TU 4 3 75  26. 9. 2019 
Bonton 

9. 12. 2019  
Gledališka 
predstava 

10.  5. 2020 
Lutkovna 
predstava 

Osrednješolska 
prireditev - 

Neizvedeno zaradi 
izrednih razmer 

Covid-19 

2.NE 4 4 100 26. 9. 2019 

Bonton 

11. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

31.1. 2020 
Predstava Ostržek 

     17. 6. 2020 
Moja pravljica 

2.ME 4 4 100 26. 9. 2019 
Bonton 

11. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

25.2.2020 
Pust 

15. 5. 2020 
Ogled 

izobraževalne 
oddaje 

3.NE 4 4 100 26. 9. 2019 
Bonton 

11.12. 2019 
Gledališka 
predstava 

31.1. 2020 
Predstava Ostržek 

(Simfonični 
orkester) 

     11. 6. 2020 
GP Peter in volk 
 

3.ME 4 4 100 26. 9. 2019 
Bonton 

11. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

23. 1. 2020 
Zaključek bralne 

značke 

15. 5. 2020 
Ogled 

izobraževalne 
oddaje 

4.ME 3 3 100 26. 9. 2019 
Bonton 

11. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

15. 5. 2020 
Ogled 

izobraževalne 
oddaje 

 

4.NE 3 3 100 26. 9. 2019 
Bonton 

 

11. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

23. 6. 2020  
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 Predaja ključa in 
prireditev ob 

državnem prazniku 

5.ME 3 3 100 26. 9. 2019 
Bonton 

 

11. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

 

15. 5. 2020 
Ogled 

izobraževalne 
oddaje 

 

 5. NE 3 3 100 26. 9. 2019 
Bonton 

 

11. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

18. 6. 2020 
Kamnik, moje 

mesto 

 

3.,4.TU 4 3 75 26. 9. 2019 
Bonton 

9. 12. 2019  
Gledališka 
predstava 

20. 4. 2020 
Ogled lutkovne 

predstave 

Osrednješolska 

prireditev 
(neizvedeno zaradi 

izrednih razmer 
Covid-19) 

5.TU 3 1 33 26. 9. 2019 
Bonton 

Peter in volk 

(neizvedeno zaradi 
izrednih razmer 

Covid-19) 

Osrednješolska 

prireditev 
(neizvedeno zaradi 

izrednih razmer Covid-
19) 

 

1.,2.VP  4 3 75 26. 9. 2019 
Bonton 

9. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

7. 2. 2020 
Življenje in delo 

pesnika Prešerna 

Osrednješolska 

prireditev 
(neizvedeno zaradi 

izrednih razmer 
Covid-19) 

4.,5.VP 3 3 100 26. 9. 2019 
Bonton 

9. 12. 2019 
Gledališka 
predstava 

7. 2. 2020 
Življenje in delo 

pesnika Prešerna 

/ 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
    1. 2. 3.  

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

1.NE 3 3 100 25. 9. 2019 
Voden ogled parka 

Arboretum 

8. 4. 2020 
Živim zdravo 

11.  6. 2020 
Življenjska okolja 

 

1.ME 3 3 100 8. 4. 2020 
Narava okoli nas 

18. 6. 2020 
Zdrave navade 

24. 6. 2020 
Moja domovina 

 

1.,2 TU 3 3 100 3. 10. 2019 
Arboretum 

6. 4. 2020 
Živim zdravo 

12.  6. 2020 
Vzgoja za zdravje 

 

2.ME 3 3 100 8. 4. 2020 
Narava okoli nas 

19. 6. 2020 
Na travniku 

22. 6. 2020 
V objemu gozda 

 

2.NE 3 3 100 25. 9. 2019 
Voden ogled parka 

Arboretum 

15. 6. 2020 
Moje okolje 

22. 6. 2020 
Poletje 

 

3.NE 3 2 67 25. 9. 2019 
Voden ogled parka 

Arboretum 

28. 5. 2020 
Naše telo, čutila 

 

Življenjska okolja - Bled 
Neizvedeno zaradi izrednih 

razmer Covid-19 

 

3.ME 3 3 100 8. 4. 2020 
Narava okrog nas 

14. 5. 2020 
Skrb za zdravje in čutila 

18. 6. 2020 
Zrak in njegove 

lastnosti 

 

4.ME 3 3 100 20. 4. 2020 
Moje telo 

8. 4. 2020 
Narava okrog nas 

9. 6. 2020 
Kraljestva živih bitij 

 

4.NE 3 3 100 25. 9. 2019 17. 4. 2020 12. 6. 2020  
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Voden ogled parka 
Arboretum 

Čutila 
 

Gozd 

5. ME 3 3 100 28. 11. 2019 
Zelenci 

8. 4. 2020 
Narava okrog nas 

11. 6. 2020 
Odraščanje 

 

5.NE 3 3 100 25. 9. 2019 
Voden ogled parka 

Arboretum 

28. 11. 2019 
Zelenci 

7. 4. 2020 
Narava okrog nas 

 

3.,4.TU 3 3 100 3. 10. 2019 
Arboretum 

 

4. 5. 2020 
Čutila (3.r.) 

Človeško telo (4.r.) 

12. 6. 2020 
Vzgoja za zdravje 

 

5.TU 3 2 67 28. 11. 2019 
Zelenci 

7. 4. 2020 
Narava okrog nas 

Odraščanje in varna 

raba interneta 
Neizvedeno zaradi izrednih 

razmer Covid-19 

 

1.,2.VP 3 3 100 8. 4. 2020 
Skrbimo za okolje 

22. 4. 2020 
Eko dan - Čebele 

12. 5. 2020 
Na travniku 

 

4.,5.VP 3 3 100 28. 11. 2019 
Zelenci, 5.r. 
9. 1. 2020 

Živalski vrt, 4.r. 

8. 4. 2020 
Čutila, 4.r. 

Toplota in temperatura, 
5.r. 

22. 4. 2020 
Eko dan - Čebele 

 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

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

1.NE 3 3 100 26. 3. 2020 
Sejem in sadim 

15. 4. 2020 
Moja igrača 

22. 4. 2020 
Eko dan: Čebele 

 

1.ME 3 3 100 31. 3. 2020 
Izdelki iz 

odpadnega 
materiala 

22. 4. 2020 
Izdelki, ki se 
nanašajo na 
čebelarjenje 

19. 6. 2020 
Origami-iz 
odpadnega 

papirja gubamo 
živali 

 

1.,2.TU 3 3 100 13.  4. 2020 
Izdelava iger 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

15. 5. 2020 
Pomladne 
delavnice 

 

2.NE 3 3 100    8. 4. 2020 
  Izdelava  

velikonočnih 
okraskov 

22. 4. 2020 
Eko dan- 
čebele 

 

14.  6. 2020 
Didaktična igra 

 

2.ME 3 3 100 31. 3. 2020 
Izdelki iz 

odpadnega 
materiala 

22. 4. 2020 
Izdelki 

(čebelarjenje) 

24. 6. 2020 
Slovenija – moja 

dežela 

 

3.NE 3 3 100 23. 10. 2020 
Izdelava vozila 

9. 4. 2020 
Izdelek iz odpadne 

embalaže 

22. 4. 2020 
Eko dan - Čebele 

 

3.ME 3 3 100 23. 12. 2019 
Novoletne 
delavnice 

31. 3. 2020 
Izdelki iz odpadne 

embalaže 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele  

 

4.NE 4 4 100 22. 11. 2019 
Izdelava hišice 

iz papirja 

24. 1. 2020 
Elektrika 

10. 4. 2020 
Ustvarjanje 

22. 4. 2020 
Eko dan- 
čebele 

4.ME 4 4 100 21. 10. 2019 12. 2. 2020 22. 4. 2020 31. 3. 2020 
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Lastnosti snovi 
se lahko 

spreminjajo 

Elektrika Eko dan - čebele Izdelki iz 
odpadne 
embalaže 

5.ME 4 4 100 24. 1. 2019 
Izdelava plovila 

1. 4. 2020 
Toplota in 

temperatura 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

 

22. 6. 2020 
Kamnik, moje 

mesto 

5.NE 4 3 75 28. 1. 2020 
Tehniški 
izdelek 

2. 4. 2020 
Toplota in 

temperatura 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

Odraščanje 
Neizvedeno zaradi 

izrednih razmer 
Covid-19 

3.,4.TU 4 4 100 27. 2. 2020 
Elektrika (4.r.) 

15.  4. 2020 
Tehniški izdelek 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

15. 5. 2020 
Pomladne 
delavnice 

5.TU 4 4 100 27. 1. 2020 
Tehniški 
izdelek 

1. 4. 2020 
Snovi 

22. 4. 2020 
Eko dan - čebele 

15. 5. 2020 
Pomladne 
delavnice 

1.,2.VP 3 3 100 25. 10. 2019 
Jesensko 

ustvarjanje 

10. 12. 2019 
Krašenje smrečice 

na Šutni 

23. 3. 2020 
Pomladno 
ustvarjanje 

 

4.,5.VP 4 4 100 25. 10. 2019 
Delavnica – 

izdelava 
mozaika 

10. 12. 2019 
Okraski iz naravnih 

materialov 

25. 3. 2020 
Delavnica – 

oblikovanje iz 
papirja 

25. 5. 2020 
Virtualni obisk 

muzeja 

 

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

vsebina 

datum, 
vsebina 

datum, vsebina datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

1.NE 5 5 100 13. 9. 2019 
Jesenski 
pohod na 
Stari grad 

11. 3. 2020 
Plezanje in 
kegljanje 

2. 4. 2020 
Gibanje je 
zabavno 

4. 5. 2020 
Ko dvorišče 

postane 
igrišče  

11.5. 2020 
Pohod in 
čistilna 
akcija 

1.ME 5 5 100 16. 9. 2019 
Jesenski 

pohod 
 

29. 1. 2020 

Zimske 

športne 

aktivnosti 

7. 5. 2020 
Razvijanje 

gibalnih 
sposobnosti 

22. 6. 2020 
Igre naših 
dedkov in 

babic 

23. 6. 2020 
Skakalne in 
tekalne igre 

 

1.,2.TU 5 5 100 16. 9. 2019 
Pohod po 
Tunjicah 

26. 3. 2020 
Pomladni 

pohod 

3. 4. 2020 
Športne igre 

3. 5. 2020 
Vadbeni 
poligon 

23. 6. 2020 
Zdravilni gaj 

 

2.NE 5 5 100 13. 9. 2019 

Jesenski 

pohod 

2. 4. 2020 
Pohod 

4. 5. 2020 
Domače 

olimpijske igre 

11. 5. 2020 
Pohod in 

čistilna akcija 

 18. 6. 2020  
Plesne 
igrarije 

2.ME 5 5 100 16. 9. 2019 
Jesenski 

pohod 
 

29. 1. 2020 

Zimske 

športne 

aktivnosti 

7. 5. 2020 
Razvijanje 

gibalnih 
sposobnosti 

18. 6. 2020 
Pohod do 

Samotnega 
mlina 

23. 6. 2020 
Skakalne in 
tekalne igre 

3.NE 5 4 75 13. 9. 2019 
Jesenski 

pohod 

1. 4. 2020 
Športne igre 

11. 5. 2020 
Pohod in 

čistilna akcija 

18. 6. 2020 
Zabavne 

športne igre 

Športno 
vzgojni karton 
Neizvedeno 

zaradi izrednih 
razmer Covid-

19 
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3.ME 5 5 100 16. 9. 2019 
Jesenski 

pohod 

29. 1. 2020 

Zimske 

športne 

aktivnosti 

7. 5. 2020 
Gibalne 

sposobnosti 

22. 6. 2020 
Igre naših 
dedkov in 

babic 

23. 6. 2020  
Skakalne in 
tekalne igre 

4.NE 5 5 100 13. 9. 2019 

Jesenski 

pohod 

22. 1. 2020 

Zimski 

športni dan 

30. 3. 2020 
Športne igre 

11. 5. 2020 
Pohod in 

čistilna akcija 

18. 6. 2020 
Športne igre 

in pohod 

4.ME 5 5 100 16. 9. 2019 
Jesenski 

pohod 
 

22. 1. 2020 
Šolar na 

smuči 

7. 5. 2020 
Gibalne 

sposobnosti 
 

18. 6. 2020 
Pohod 

22. 6. 2020 
Športni 
program 
Krpan 

5.ME 5 5 100 16. 9. 2019  
Plavanje in 
igre v vodi 

 

29. 1. 2020 

Zimske 
športne 

aktivnosti 

26. 3. 2020 
Športne igre 

7. 5. 2020 
Razvijanje 

gibalnih 
sposobnosti 

23. 6. 2020 
Šport v 
naravi 

5.NE 5 5 100 13. 9. 2019 

Jesenski 

pohod 

16. 9. 2019  
Plavanje in 
igre v vodi 

11. 3. 2020 
Plezanje in 
kegljanje 

26. 3. 2020 
Športne igre 

11. 5. 2020 
Pohod in 
čistilna 
akcija 

3.,4.TU 5 3 60 16. 9. 2019 
Pohod po 
Tunjicah 

26. 3. 2020 
Pomladni 

pohod 

23. 6. 2020 
Zdravilni gaj 

/ / 

5.TU 5 5 100 16. 9. 2019  
Plavanje in 
igre v vodi 

22. 1. 2020 
Zimski 

športni dan 

26. 3. 2020 
Pohod po 

bližnji okolici 

22. 6. 2020 
Moštvene igre 

23. 6. 2020 
Zdravilni gaj 

in pohod 

1.,2.VP 5 5 100 20. 9. 2019 
Jesenski 

pohod 

25. 2. 2020 
Športni dan 
– pohod v 
maškarah 

3. 4. 2020 
Športni dan - 
športne izbire 

15. 5. 2020 
Gozdna 

pustolovščina 

12. 6. 2020 
Pohod po 

okolici 

4.,5.VP 5 5 100 16. 9. 2019 
Plavanje in 

igre v vodi 5.r 
20. 9. 2019 
Pohod, 4.r 

22. 1. 2020 
Zimski 

športni dan - 
smučanje 

3. 4. 2020 
Zabavne 

športne igre 

22. 5. 2020 
Pomladni 

pohod 

18. 6. 2020 
Prometne 
vsebine 

 

 
4. 3. 4. EKSKURZIJE 

Razred Cilj (smer) Datum realizacije Vodja 

9. a, b, c Močilnik, Cerknica, Škocjanske jame 14. 10. 2019 Urška Gostečnik 

8. a, b, c Idrija, Sp.Novaki, Most na Soči Ni bilo realizirano 
zaradi epidemije 

Urška Gostečnik 

6. a, b, c Štajerska (Celje, Žička kartuzija…) Ni bilo realizirano 
zaradi epidemije 

Ema Vidic Judež 

7. a, b, c Koper, Piran, Sečovlje 20. 9. 2019 Ema Vidic Judež 

9. razred 
Izbirni predmet 

nemščina 

Berchtesgaden, rudnik soli in Kraljevo 
jezero 

12. 10. 2019 Lidija Vidmar 

6. razred 
Neobvezni izbirni 

predmet nemščina 

Čokoladnica Zotter in Graz Prestavljeno zaradi 
epidemije Covid-19 

Lidija Vidmar 
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4. 3. 5. 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 
2019/20 so na šoli potekala naslednja medpredmetna povezovanja:  
 

Naslov Tema, datum Razred Nosilec  

Eko dan 22. 4. 2020 1.- 9. razred Metka Bizjak 

Bonton 26. 9. 2019 1.- 9. razred Tina Plahutnik 

Kovine in njihove lastnosti 5. 2. 2020 8. razred Tilen Miklavčič 

Knjižnično informacijsko znanje različne teme, tabela 
spodaj* 

1.- 9. razred knjižničarki 

Prešernov dan - tematske ure od 3. 2. do 14. 2. 
2020 

8. razred Tadeja Kilar 

Trubarjev dan 25. 10. 2019 9. razred Jana Jus 

Prešernov dan 7. 2. 2020 8. razred Tadeja Kilar 

Prešernov dan 7. 2. 2020 2. razred Barbara Spruk Golob 

Prešernov dan 7. 2. 2020 1. razred Razredničarke  

Albrehtov dan 17. 11. 2019 1. razred Razredničarke 

Valovanje Odpadlo zaradi 
izrednih razmer 

7. razred Monika Jelenc 

Kisline in baze 9. 1. 2020 9. razred Tilen Miklavčič 

Religije in kulture  13. 11. 2019 7. razred Špela Malgaj 

Jaz in ti 18. 9. 2020 8. razred Tina Plahutnik 

Medosebni odnosi 2. 10. 2020 7.razred Tina Plahutnik 

Poklici 19.6. 2020 7. razred  Tina Plahutnik 

Poklici 22. 6. 2020 6. razred Tina Plahutnik 

Dan zdravja Ni bilo izvedeno 
zaradi izrednih razmer 

9. razred Monika Jelenc 

Gibanje Ni bilo realizirano 4. in 5. razred Aleš Prosen 

Kemijski poskusi Odpadlo zaradi 
izrednih razmer 

2. razred Maja Škrjanc 

Motorični testi pri športu Izvedeno le 1. 
testiranje (september 

2019) 
2. testiranje ni bilo 

izvedeno zaradi izrednih 
razmer 

9. razred Tamara Bračič 

Poštevanka, deljenje Odpadlo zaradi izrednih 
razmer  

3. in 6. razred Natalija Rak 

Guganje Odpadlo zaradi izrednih 
razmer  

5. razred Učiteljice 5. razreda 
 

Nemščina po astronomsko 3., 4. 12. 2019 8. razred Danica Mati Djuraki 

Atom 4., 5., 6. 9. 2019 9. razred Danica Mati Djuraki 

Klimogram september 2019 7. razred Ema Vidic Judež 

Taljenje voska 13. 1. 2020 7.a razred Tjaša Gašpar 

Raziskovanje – Poizkusi s prstjo marec 2020 5.a,b in 5.ME Monika Jelenc in učiteljice 

5. razreda 

Naravoslovni dan Gozd 6.r in 7.r 19. 6. in 23. 6. 2020 6. in 7. razred Monika Jelenc 
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*Tabela KIZ- Medpredmetne povezave 2019/2020 
 

RAZ. VSEBINA VSEBINA VSEBINA VSEBINA 

1.A predstavitev knjižnice  
24. 9. 2019 

časovni trak 
15. 1. 2020 

pesmi, uganke, 
izštevanke 
7. 2. 2020 

 

1.B predstavitev knjižnice  
9. 9. 2019 

časovni trak 
15. 1. 2020 

pesmi, uganke, 
izštevanke 
6. 2. 2020 

motivacija za branje 
prometna vzg. 
10. 3. 2020 

1.ME predstavitev knjižnice  
20. 9. 2020 

časovni trak 
6. 12. 2019 

pesmi, uganke, 
izštevanke 
17. 1. 2020 

motivacija za branje 
5. 2. 2020 
3. 3. 2020 

1.NE predstavitev knjižnice  
23. 9. 2019 

časovni trak 
11. 2. 2020 

prometna vzg. 
2. 3. 2020 

 

1.2.TU predstavitev knjižnice 
20. 9. 2019 

časovni trak/dlan 
20. 1. 2020 

dlan/kost 
20. 1. 2020 

prometna vzg. 
11. 3. 2020 

1.VP predstavitev knjižnice 
30. 9. 2019 

      

2.A knjižnični red 
3. 12. 2019 

dlan ali ribja kost 
14. 1. 2020 

motivacija za branje 
pravljica na daljavo  
april 

 

2.B knjižnični red 
3. 12. 2019 

dlan ali ribja kost 
16. 1. 2020 

motivacija za branje 
pravljica na daljavo  
april 

 

2.ME knjižnični red 
22. 10. 2019 

dlan ali ribja kost 
6. 12. 2019 

    

2.NE  motivacija za branje  
11. 2. 2020 

      

3.A Vennov diagram  
2. 12. 2019 

umet/neumetnostno 
besedilo  
17. 1. 2020 

motivacija za branje 
pravljica na daljavo  
april 

 

3.B Vennov diagram  
2. 12. 2019 

umet/neumetnostno 
besedilo  
20. 1. 2020 

motivacija za branje 
pravljica na daljavo  
april 

 

3.ME Vennov diagram  
6. 12. 2019 

umet/neumetnostno 
besedilo  
20. 12. 2019 

motivacija za branje 
pravljica na daljavo  
maj 2020 

  

3.NE Vennov diagram  
9. 10. 2019 

umet/neumetnostno 
besedilo  
17. 1. 2020 

motivacija za branje 
pravljica na daljavo 
april 

  

3.4. 
TU 

domače branje (4) 
20. 9. 2019 

Vennov diagram (3) 
miselni vzorec (4)  
13. 1. 2020 

  

4.A BZ/DB 
19. 9. 2019 

Miselni vzorec 
3. 2. 2020 

počitniško branje 
22. 6. 2020 

 

4.B BZ/DB 
19. 9. 2019 

Miselni vzorec 
15. 1. 2020 

počitniško branje 
22. 6. 2020 

 

4.ME BZ/DB 
23. 9. 2019 

      

4.NE BZ/DB 
23. 9. 2019 

      

4., 5. VP BZ/DB (4),  
kaj je pesem (5) 
30. 9. 2019 
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5.A kaj je pesem  
11. 10. 2019 

Paukova strategija  
16. 1. 2020 

kako izdelam plakat 
3. 2. 2020 

 

5.B kaj je pesem 
8. 10. 2019 

Paukova strategija  
22. 1. 2020 

kako izdelam plakat 
5. 2. 2020 

 

5.ME kaj je pesem 
18. 10. 2019 

Paukova strategija  
10. 1. 2020 

    

5.NE kaj je pesem 
21. 10. 2019 

Paukova strategija  
17. 1. 2020 

    

5. TU kaj je pesem 
17. 10. 2019 

Paukova strategija 
13. 1. 2020 

    

6. A Predstavitev knjižnice, 
knjiž. red (SLJ)  
16. 9. 2019 

Motivacija za branje 
(SLJ) 1. 10. 2019 

Viri ZGO) 
19. 9. 2019 

Knjižno in knjižnično 
gradivo (GOS) (2 uri) 
16. 9. 2019 

6. B Predstavitev knjižnice, 
knjiž. red (SLJ) 
16. 9. 2019 

Motivacija za branje 
(SLJ) 
2. 10. 2019 

Viri ZGO) 
25. 9. 2019 

Knjižno in knjižnično 
gradivo (GOS) (2 uri) 
18. 9. 2020 

6. C Predstavitev knjižnice, 
knjiž. red (SLJ) 
16. 9. 2019 

Motivacija za branje 
(SLJ) 
1. 10. 2019 

Viri ZGO) 
23. 9. 2019 

Knjižno in knjižnično 
gradivo (GOS) (2 uri) 
13. 9. 2019 

6. Č Predstavitev knjižnice, 
knjiž. red (SLJ) 
16. 9. 2019 

Motivacija za branje 
(SLJ) 
1. 10. 2019 

Viri ZGO) 
24. 9. 2019 

Knjižno in knjižnično 
gradivo (GOS) (2 uri) 
13. 9. 2019, 18. 0. 

9. A MEGA KVIZ - Kraški 
svet 
3. 10. 2019 

     

9. B MEGA KVIZ - Kraški 
svet 
2. 10. 2019 

     

9. C MEGA KVIZ - Kraški 
svet 
3. 10. 2019 

    

 
 

4. 3. 6. ŠOLA V NARAVI, TABORI 
 
A. LETNA ŠOLA V NARAVI 
Savudrija, čas izvedbe: 16. 9. 2019 - 20. 9. 2019 
vodja: Mojca Kališnik 
Izvleček poročila: 
Na morje smo se v letno šolo v naravi odpravili z 99 učenci petih razredov matične šole in podružnic. Za 
delo v letni šoli v naravi smo pripravili program dela, ki smo ga posredovali učencem in njihovim staršem 
v obliki zgibanke in na roditeljskem sestanku. Učenci so v različnih ponujenih aktivnostih zelo uživali.   
Letošnji spremljevalci: 
Razredne učiteljice: BERNARDA RIFEL, SIMONA PODBORŠEK, MATEJA JAMNIK in  MAJA 
JESENIK ŠTEFIN. 
Plavalni učitelji: ALEŠ PROSEN (vodja), SIMEON KLOKOČOVNIK, DENISE ZAJC, BRANE BOŽIČ, 
MAJA BENKOVIČ, ROMANA LAH, KARMEN PLEVEL in trije zunanji plavalni učitelji: PRIMOŽ 
KOČAR, JANKO OSOLNIK in  MARJETA FRIEDL. 
Pri pouku so učenci spoznavali okolje in njegove značilnosti. Reševali so delovni zvezek. Izdelali so več 
izdelkov iz mediteranskih materialov in z motivi iz okolja, v katerem smo bivali. 
Učenci so bili razdeljeni v deset plavalnih skupin. Plavali smo zjutraj po pouku in po kosilu. Delo v vodi 
smo popestrili s čolnarjenjem. Voda je bila prijetno topla, učenci so z različnimi metodami in oblikami 
dela izpopolnili tehniko plavanja. V vodi smo se veliko igrali. Letos je bilo odlično vreme, voda pa prijetno 
topla. Učenci so v vodi uživali. Opravili smo preizkuse za delfinčke in jih podelili učencem. Izvedli smo 
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Veliki savudrijski akvatlon, v katerem so bili zmagovalci prav vsi učenci, ki so uspeli preteči in preplavati 
naš zaliv. Starši so nam poklonili toliko lepih daril, da je bil obdarjen prav vsak udeleženec. 
Interesne dejavnosti smo organizirali popoldne od 17.30 do 19. ure. V torek in četrtek smo organizirali 
športne aktivnosti, v ponedeljek in sredo pa likovne dejavnosti. V ponedeljek zvečer smo se sprehodili 
s čelnimi svetilkami po okolici, ogledali smo si svetilnik.  
Vsak večer smo imeli večerno prireditev. 
Učenci so navdušeno sodelovali v igrah brez meja, zabavali smo se v večeru norih frizur in ustvarjali iz 
različnih materialov. Večjih zdravstvenih težav nismo imeli. Starši so svojim otrokom lahko pošiljali 
elektronsko pošto, spremljali so nas lahko na šolski spletni strani, kjer smo objavljali fotografije. 
 

B. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
Cerkno, čas izvedbe: 3. 2. - 7. 2. 2020 
vodja: Aleš Prosen 
Izvleček poročila: 
 V zimsko šolo v naravi smo peljali 84 učencev. Staršem je bilo na roditeljskem sestanku predstavljeno:  

• Datum ZŠN 

• Potek šole v naravi 

• Potrebna oprema  

• Učitelji, ki bodo skrbeli za učence  

• Finančni plan 

• Razno 
V šoli smo poskrbeli za učence, ki nimajo svoje smučarske opreme. Šolsko smučarsko opremo smo 
razdelili med 31 učencev. Učenci, ki so zaprosili za subvencijo šole v naravi in jo tudi dobili, ne plačajo 
izposoje opreme po ceniku.  
Cena zimske šole v naravi se zmanjša za vsakega učenca za 100€, ki jih da občina v ta namen. Poleg 
tega so donacijo dobili še učenci s strani krajevne skupnosti Nevlje in Sela, ki imajo prijavljeno stalno 
prebivališče v teh dveh krajevnih skupnostih. 
Učenci so bili razdeljeni na 9 smučarskih skupin, ki so jih vodili učitelji smučanja: Brane Božič, Andrej 
Kunčič, Karmen Plevel, Tamara Bračič, Ivanka Svetec, Mojca Kališnik, Simeon Klokočovnik in zunanji 
sodelavki Manca Smolnikar ter Veronika Vodnik. 
Prvi dan smo imeli 30 začetnikov in 54 smučarjev. Vsi učenci so osvojili osnove smučanja in uporabe 
smučarskih naprav. Vsi so se lahko samostojno spustili po lahkih progah in se vrnili na vrh smučišča z 
uporabo vlečnic. Smučarji so utrdili svoje znanje in ga nadgradili. 
 

C. TABORI 
RAZRED/Vrsta KRAJ ČAS VSEBINA 

2. a, 2. b, 2. PŠ Tunjice Dolenja vas pri 
Čatežu 

CŠOD Čebelica 

      / Odpadel zaradi izrednih 
razmer Covid-19 

2. PŠ Mekinje, Nevlje, Vranja Peč Dolenja vas pri 
Čatežu 

CŠOD Čebelica 

     / Odpadel zaradi  izrednih 
razmer Covid-19 

Umetniški tabor Kamniška Bistrica / Odpadel zaradi  izrednih 
razmer Covid-19 

7. a, 7. b, 7. c CŠOD Murska 
Sobota 

  / Odpadel zaradi izrednih 
razmer Covid-19 

Tabor radovednih - VEČER 
RADOVEDNIH 

5.a in 5.b, 6.a, b in c. 
Učenci, ki so obiskovali IP LOG, POK, 

SLZ in Podjetniški krožek 

Kamnik, matična 
šola 

17. 1. 2020  
od 17.30 do 23.00 

 

Delavnice iz naravoslovja, 
astronomije, logike in delo 

na podjetniški ideji 

Noč v šoli za učence z DSP Kamnik, matična 
šola 

/ Odpadlo zaradi izrednih 
razmer Covid-19 
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A. POROČILO NARAVOSLOVNEGA TABORA - 2. RAZRED – MŠ  
Odpadel zaradi izrednih razmer Covid-19. 
 
B. POROČILO NARAVOSLOVNEGA TABORA - 2. RAZRED - PŠ 
Odpadel zaradi izrednih razmer Covid-19. 
 

 

C. POROČILO NARAVOSLOVNEGA TABORA – 7. RAZRED 
Odpadel zaradi izrednih razmer Covid-19. 
 
D. POROČILO TABORA RADOVEDNIH  
Namesto tabora smo v tem šolskem letu izvedli večer radovednih. Večera so se udeležili učenci 5. in 
6.razreda, ki so nadarjeni ali so želeli izvajati poskuse, ki so bili organizirani s strani tekmovanja 
Kresnička. Izvedli smo tudi delavnice za učence, ki so obiskovali izbirne predmete (Logika, Poskusi v 
kemiji, Sonce, Luna, Zemlja) in Podjetniški krožek. Učitelji smo pripravili dva sklopa delavnic, v katerih 
so učenci izvajali poskuse, fotografirali v temi, razvijali svoje podjetniške ideje itn. Med sklopoma 
delavnic pa smo organizirali večerjo v šoli. Učenci 5. in 6.razreda so z delavnicam zaključili ob 21h, ostali 
učenci pa ob 22.30. 
 
E. POROČILO UMETNIŠKEGA TABORA  
Dogodek ni bil realiziran zaradi izrednih razmer Covid-19. 
 
F: POROČILO: NOČ V ŠOLI 
Odpadel zaradi izrednih razmer Covid-19. 
 
 

4. 3. 7. PLAVALNI TEČAJ, PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
 
A. PLAVALNI TEČAJ 
Vodja: Brane Božič 
Dodatni plavalni učitelji: Simeon Klokočovnik, Ivanka Svetec, Karmen Plevel in Andrej Kunčič.   
Čas izvedbe:  

• 18. 11. - 21. 11. 2019 za učence matične šole  

• 24. 02. - 27. 02. 2020 za učence podružničnih šol Nevlje, Tunjice in Mekinje 
Izvleček poročila o izvedbi: 
Učni načrt za osnovno šolo opredeljuje obvezno organizacijo (izvedbo) 20-urnega plavalnega tečaja v 
2. ali 3. razredu. Tečaj je za otroke obvezen in je sestavni del pouka športa.  
Predstavitev ciljev plavalnega tečaja in terminska izvedba: Osnovni cilj je naučiti otroke plavati. 
Glede na starostno stopnjo naj bi otroci znali plavati najmanj 25m v elementarni tehniki prsno 
(žabica), s čimer si pridobijo oceno zlati morski konjiček. Otrok postane plavalec, ko samostojno 
preplava 50m v poljubni tehniki z skokom v vodo na noge. 
V skladu z Letnim delovnim načrtom je bil za vse učence tretjih razredov organiziran 20-urni plavalni 

tečaj. V tečaj je bil vključeno 80 tretješolcev, 4 učenci se iz opravičljivih razlogov tečaja niso udeležili, 2 

učenca sta zaradi alergije na klor zaključila tečaj že po enem dnevu. Učenci so bili razdeljeni v 4 in 5 

homogenih plavalnih skupin, kar je omogočalo dobro delo, individualen pristop in napredek vsakega 

posameznika. 

Aktivnost je potekala v bazenu CIRIUS-a v Kamniku. Ure učenja plavanja so bile realizirane kot ure 

športa. 

Preverjanje naučenega plavalnega znanja smo izvedli v olimpijskem bazenu v Kranju: 

• 25. 11. 2019 za učence matične šole  

• 28. 02. 2020 za učence podružničnih šol Nevlje, Tunjice in Mekinje 
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Najmanj zlatega konjička je osvojilo 72 učencev, 8 učencev ni bilo uspešnih pri doseganju temeljnega 

cilja, 6 učencev pa se preverjanja znanja plavanja iz opravičenega razloga ni udeležilo. 

Skupni rezultat preverjanja: ZD – 7x, SD - 21x, BD – 34x, D – 8x, ZK – 2x, SK – 4x, BK – 2x,  

NEPREVERJENI – 6x, NISO SPLAVALI – 2x. 

 

B. PROJEKT PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
Vodja: Tamara Bračič 
Poročilo o izvedbi: 
Zaradi izrednih razmer (koronavirus), tokrat nismo izvedli dodatnega preverjanja znanja plavanja v 
kamniškem bazenu, kot to naredimo običajno v mesecu juniju. 
Spodnje rezultate sem pridobila s pomočjo preverjanja plavanja učencev v sklopu ZŠVN Cerkno in 
preverjanja DIPLOM, ki tudi lahko zadostujejo kot dokaz o učenčevem znanju plavanja. 
PLAVALNO OPISMENJEVANJE – REZULTATI 6.razred 2019/2020 
FANTJE:  
2X ocena 4. 
1x učenec se ni udeležil preverjanja 
43 x ocena 5 
SKUPAJ PREVERJENIH FANTOV je 45 + 1 ni bil preverjen 
DEKLETA: 
2x ocena 3 
1x ocena 4 
2x učenki nista bili preverjeni 
42X ocena 5 
SKUPAJ PREVERJENIH DEKLET 45 + 2 nista bili preverjeni 
VSEH UČENCEV V GENERACIJI JE: (46 FANTOV + 47 DEKLET) 

Preverjenih 90 in nepreverjeni 3 učenci 
 

4. 3. 8. KOLESARSKI IZPIT 
Vodja za MŠ in PŠ Vranja Peč: Simeon Klokočovnik 
Kratko poročilo: Učenci 5.a in 5.b razreda matične šole in 4. In 5. razreda PŠ Vranja Peč so v šolskem 

letu 2019/20 opravljali le teoretični izpit. Razlog so bile izdane omejitve zaradi Covid-19. Praktično 

izvedbo načrtujemo v jesenskem času (šolsko leto 2020/21). Teoretični izpit so vsi učenci uspešno 

opravili, dva učenca (oz. starši) pa se nista odločila za opravljanje kolesarskega izpita.  

 
Vodja za PŠ Mekinje: Andrej Kunčič 
Kratko poročilo: 
Učenci 5. razreda PŠ Mekinje so opravljali le teoretični izpit (Covid-19). Teoretični izpit je uspešno 

opravilo 11 učencev, 5 jih je bilo neuspešnih, 1 učenec teoretičnega izpita ni pisal. 

 
Vodja za PŠ Nevlje: Romana Lah 
Kratko poročilo: 
Učenci 5. razreda PŠ Nevlje so opravljali le teoretični del izpita (Covid-19). Teoretični del izpita je 
uspešno opravilo 21 učencev, 2 učenca sta bila neuspešna. 
 
Vodja za PŠ Tunjice: Barbka Marin 
Kratko poročilo: 
Učenci 4. in 5. razreda PŠ Tunjice so opravljali le teoretični del izpita (Covid-19). Teoretični del izpita je 
uspešno opravilo 17 učencev, 3 so bili neuspešni.  
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5. 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. Pri pouku smo spremljali elemente 
formativnega spremljanja pouka, elemente fit pedagogike, konativno področje ter drugo.  
Ravnatelj je v sodelovanju z mentorji spremljal nastope kandidatov za opravljanje strokovnega izpita. Vsak 
od njih je opravil po pet učnih ur. 
Ravnatelj je v sodelovanju z vodjo strokovnega aktiva spremljal pouk, pri katerem je bilo prisotnih več strokovnih 
delavcev – t.i. - timsko spremljanje pouka ter timska refleksija. Izvajalci učnega procesa so bili: Andrej Kunčič, 
Natalija Rak, Kristina Kepe, Mojca Kališnik, Petra Zupanc, Vesna Jamšek, Jelka Vrhovnik, Andreja Modrijan, 
Luciana Legat, Darja Habjan in Maja Jesenik Štefin. 
Načrtovali in izvedli smo tudi didaktične delavnice fit pedagogike v programu fit4kid – kako motivirati za učenje. 
Izvajalka delavnic in kasneje treh sklopov izobraževanj je bila ga. Barbara Konda. 
Izvedba: 

15. januar 

2020 

17.00 do 19.00  12.50 – 13.35  Evalvacija v sklopu izobraževanja ali samostojno po 

končanih delavnicah. 

4. februar 

2020 

17.00 do 19.00  12.50 – 13.35  Evalvacija v sklopu izobraževanja ali  samostojno po 

končanih delavnicah. 

3. marec 

2020 

17.00 do 19.00  12.50 – 13.35 Evalvacija v sklopu izobraževanja ali samostojno po 

končanih delavnicah. 

 
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 tudi študenti različnih fakultet. 
Več informacij je v prilogi Načrt spremljanja pouka v šolskem letu 2019/20 - refleksija. 
 
Primer refleksije timskega spremljanja pouka: 
Formativno spremljanje pouka je pomembno, saj vodi k boljši kakovosti učenja in poučevanja. Učence spodbuja 
k odgovornosti za svoje učenje, postavi učenca v središče učnega procesa, spodbuja motivacijo za učenje, 
pomaga pri individualnih razlikah med učenci, upošteva njihovo predhodno znanje, razvija vrednotenje, ki je 
usklajeno s cilji in standardi z močnim poudarkom na formativni povratni informaciji ter izboljšuje učne dosežke. 
Učna ura je potekala v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda. Vsebina učne ure je bila obravnava Andersenovih 
pravljic Kraljična na zrnu graha (4.razred) in Mala morska deklica  (5. razred). Sledila sem standardom znanja: 

• učenci odgovorijo na vprašanja o prebranem besedilu – povejo, o čem govori umetnostno besedilo, kje in 
kdaj se je kaj dogajalo, katere so glavne književne osebe, zakaj se je kaj zgodilo in katere posledice je 
imelo ravnanje književnih oseb (4., 5. r.).  

• ločijo ljudsko književno besedilo od umetnega, in sicer tako, da navedejo avtorja (4., 5. r.). 

• ubesedijo svojo domišljijsko predstavo književne osebe (4., 5. r.). 

• odgovarjajo na vprašanja o poteku dogajanja (4., 5. r.). 

• obnovijo dogajanje (povzamejo dogodke) v umetnostnem besedilu (4., 5. r.). 
Učne cilje sem razdelila na kognitivne, konativne in psihomotorične. Kognitivni cilji so zajemali prepoznavanje 
značilnosti pravljice, razlikovanje pravljice od realistične pripovedi, branje pravljice, razumevanje dogajanja ter 
obnovo bistvenih dogodkov. Konativni cilji so vsebovali razvijanje domišljijsko čutne predstave književnih oseb, 
pozorno poslušanje in samostojno delo, razvijanje natančnosti in vztrajnosti ter navajanje vrstniškega vrednotenja. 
Psihomotorični cilj je bil, da so se učenci gibali po prostoru. 
Analiza učne ure:  
V uvodnem delu sem učence motivirala z dejavnostjo možganska nevihta. Njihove ideje sem zapisala na tablo. 
Nato sem jih povabila, da smo skupaj odpotovali v domišljijski svet. Učenci so se vživeli v svojega najljubšega 
pravljičnega junaka. Izbirala sem med učenci 4. in 5. razreda, da so opisali izbranega junaka. Ostali učenci so s 
postavljanjem vprašanj ugotovili, za katerega junaka je šlo. Učenci so bili v krogu, tisti, ki je postavil vprašanje, se 
je nato usedel na tla. 
Skupaj z učenci smo oblikovali učne namene in jih zapisali na tablo: 

• Naučili se bomo prepoznati značilnosti pravljice.  

• Naučili se bomo razlikovati pravljico od realistične pripovedi. 
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• Spoznali bomo klasično avtorsko pravljico (H. C. Andersen). 

• Obnovili in povzeli bomo bistvene dogodke obeh pravljic. 

Učenci so iz načrtovanja prehajali k učenju. Učenca 5. r. sta povedala nekaj informacij o avtorju obeh pravljic – 
Andersenu. Glasno in razumljivo so brali pravljici: Kraljična na zrnu graha (4. r.) in Mala morska deklica (5. r.). Po 
učilnici in na hodniku so bili razporejeni kartončki z vsebino obeh pravljic. Učenci so jih skupaj poiskali in jih 
razporedili v pravilnem vrstnem redu. Na podlagi prebranega so poiskali skupne točke obeh pravljic. Nato so 
preverili svoje znanje z reševanjem učnega lista. Po opravljeni nalogi so zamenjali učne liste med seboj, jih 
pregledali in popravili napake. Pomagali so si z rešitvami, ki sem jih projicirala na tablo. V zaključnem delu so 
poročali o svojem delu. Na podlagi izpolnjenega učnega lista so povedali, kaj so opravili dobro in kaj bi lahko še 
izboljšali. Povedali so, kaj so se naučili, kaj se jim je zdelo zanimivo in kaj težko. 
Ura je bila uspešna in je potekala brez zapletov. Z nastopom sem bila zadovoljna. Menim, da sem upoštevala 
elemente formativnega spremljanja pouka. Pri učnem procesu sem upoštevala predznanje učencev in na njem 
gradila obravnavo nove snovi. Učenca 5. razreda sta osvojeno znanje prejšnjega leta posredovala četrtošolcem 
(medvrstniška pomoč). Skupaj smo načrtovali učne cilje. Na koncu smo osvojeno znanje preverili in ovrednotili. 
V učno uro sem vnesla tudi elemente fit pedagogike (igra v krogu, iskanje kartončkov s povedmi in gibanje po 
učilnici). 

 

6. ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV IN ŠOLSKI PARLAMENT  
Mentorica za razredno stopnjo je Maja Škrjanc, mentorica za predmetno stopnjo pa Darja Habjan. 
 

6.1. POROČILO ŠOLSKEGA PARLAMENTA  
Tudi v letošnjem šolskem letu je bila tema ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM. Skupaj smo realizirali zastavljeni 

cilj- izvedbo 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 trikrat: 

1. Predstavitev učencev, teme šolskega parlamenta in načrt dela za to šolsko leto. 

2. Izvedba kviza po razredih: izvedli so ga predstavniki šolskega parlamenta. 

3. Poročilo o izvedbi kviza, predstavitev naslednjega srečanja POKLICI (sestavljanje vprašanj za goste 

– policist, gasilec, vojak). 

4. Zadnje srečanje POKLICI zaradi izrednih razmer Covid-19 ni bilo izvedeno. Izvedli ga bomo v 

naslednjem šolskem letu. 

 

 

7. 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 tudi na daljavo 
zaradi epidemije Covid-19. 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 sodelovali s svetovalno službo, predvsem ob vpisu novincev, med šolskim letom zaradi vzgojne 
in učne problematike. Svetovalna delavka je bila vsak mesec na dan pogovornih ur prisotna v šoli od 7. 
do 19. ure. Starši so se po predhodnem vabilu na uvodnih roditeljskih sestankih redno najavljali na 
pogovor o vzgojnih in drugih dilemah. 
V vsakem oddelku je bilo organiziranih več roditeljskih sestankov, nekatere so razredniki zaradi izrednih 
razmer izvedli na daljavo. 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 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. 
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7. 1. POROČILO O DELOVANJU SVETA STARŠEV  
Predstavniki staršev učencev OŠ Frana Albrehta smo se v šolskem letu 2019/20 sestali na treh rednih sejah. Seje 
sveta staršev so bile dobro obiskane in sklepčne. Izvedli smo tudi dve dopisni seji.   
Prva redna seja v mesecu septembru je obsegala utečen dnevni red. Najprej smo se predstavili, izvolili vodstvo 
sveta staršev za tekoče leto ( predsednico in namestnico), nato pa se seznanili z informacijo o delu sveta staršev 
v preteklem šolskem letu, poročilom komisije za šolsko prehrano, poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta 
za šolsko leto 2018/2019, predlogom letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020, evalvacija načrta 
izboljšav v šolskem letu 2018/2019 in triletnim načrtom izboljšav od 19 do 22. Potrdili ali imenovali smo 
predstavnike staršev v delovnih telesih šole, v katerih starši sodelujemo (Upravni odbor šolskega sklada,  
pritožbena komisija, komisija za šolsko prehrano, skupina za kakovost, skupina za vzgojni načrt, skupina za 
EKOŠOLO).  
Drugo redno sejo v mesecu februarju smo starši začeli sami, brez prisotnosti predstavnikov šole, ki so se seji 
priključili kasneje, pri drugi točki. Samostojni del seje smo namenili problematiki   šolske prehrane in sprejeli več 
konkretnih ugotovitev ter priporočil. V nadaljevanju smo potrdili mandata predstavnicama v Aktivu svetov staršev 
ter se seznanili z  vzgojno izobraževalno tematiko, vezano na prvo ocenjevalno obdobje. Predstavniki staršev so 
postavili tudi več vprašanj v zvezi z aktualnimi dogodki. Odgovori so bili podani na sami seji ali pisno. 
V mesecu marcu je izbruhnila epidemija bolezni Covid-19, ki je pomembno vplivala tudi na delovanje sveta 
staršev. Pred izbruhom bolezni je bil objavljen razpis za izbiro ravnatelja za naslednje petletno obdobje, ki zaradi 
epidemije ni bil preklican. Zato smo predstavniki staršev odločitve in mnenja v zvezi z imenovanjem ravnatelja 
sprejemali na dopisnih sejah. Na prvi seji smo sprejeli sklep o načinu zbiranja mnenj glede kandidature za 
ravnatelja, na drugi dopisni seji pa zbrali mnenja. Mnenje sveta staršev glede kandidature je bilo poslano Komisiji 
za izbor ravnatelja.  
Tretja redna seja je spet potekala v šolskih prostorih. V pomembnem deležu je bila zaznamovana z ovrednotenjem 
dela na daljavo, ki je na tak način potekalo zaradi epidemije. Predstavniki staršev so izrazili veliko pohval glede 
organizacije in načina sodelovanja z učenci, podali pa tudi precej koristnih priporočil. Poleg tega smo se na seji 
seznanili s predvideno organizacijo pouka za naslednje (tekoče) šolsko leto, potrdili pa smo tudi izbor učbenikov 
delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv.  
Za presenečenje so poskrbeli predstavniki šole, staršev in učencev z zahvalo predsednici sveta staršev za 
dolgoletno predsedovanje. Dogodek je bil nepričakovan in zato še lepši. Hvala vsem še enkrat! 
 
Pripravila: Irena Pavlič, predsednica Sveta staršev 

 
  

7. 2. POROČILO SVETA ŠOLE 
Svet šole se je v tem šolskem letu imel tri redne seje in tri korespondenčne seje.  
Na 9. redni seji, ki je potekala 26. 9. 2019 smo obravnavali in sprejeli naslednje dokumente: Poročilo o 
realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019, Evalvacijo načrta izboljšav za šolsko leto 
2018/2019, Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020, Triletni načrt izboljšav za obdobje 2019 do 
2022, Načrt profesionalnega razvoja za šolsko leto 2019/2020 ter Načrt spremljanja pouka za šolsko 
leto 2019/2020. Sprejeli smo tudi rokovnik za imenovanje ravnatelja. Posebna naloga na tej seji pa je 
bila sprejem novega logotipa/simbola Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. 
V novembru smo na korespondenčni seji potrdili Rebalansa programa dela in finančnega načrta za leto 
2019. 
Na 10. redni seji, ki je potekala 26. 2. 2020 je Svet šole sprejel poslovno poročilo za leto 2019 in Finančni 
načrt za leto 2020 in program porabe presežka prihodka nad odhodki. Ocenili smo delo ravnatelja in 
sprejeli sklep o razpisu prostega delovnega mesta za ravnatelja in imenovali tričlansko komisijo za 
volitve ravnatelja. V nadaljevanju smo v aprilu in maju zaradi izrednih razmer izvedli seji 
korespondenčno. Izvedli smo postopek imenovanja ravnatelja. In na 11. redni seji, ki je potekala 18. 6. 
2020 tudi imenovali ravnatelja za naslednje petletno mandatno obdobje. Vsi člani sveta smo se trudili in 
omogočili dobro delovanje Sveta šole. Hvala vsem. 

Monika Jelenc 
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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) 
Jana Svetec – članica (predstavnica šole) 
V šolskem letu  2019/2020 smo imeli 2 redni seji in 1 korespondenčno. Sredstva za financiranje 

dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 

smo zbirali s prostovoljnimi prispevki staršev (položnice). 

Planirali smo, da bomo sredstva zbrali tudi na osrednji šolski prireditvi, ki pa je bila žal zaradi epidemije 
COVID-19 odpovedana. 
Pripravila: Ksenija Prosen 
   

9. POROČILO UČBENIŠKEGA SKLADA IN ŠOLSKE KNJIŽNICE 
 

A. Poročilo učbeniškega sklada 
  
Na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov iz leta 2017 je upravljavec sklada šolski 
knjižničar. Zato sva upravljavki sklada knjižničarki Irena Milivojevič Kotnik in Tadeja Česen Šink.  
Načrt dela: V začetku aprila 2019 sva tako kot vsako leto pregledali načrt aktivnosti in ga preoblikovali 
glede na pretekle izkušnje. Strokovne aktive sva sredi aprila prosili, da pripravijo izbor gradiv za 
naslednje šolsko leto, pri tem naj bodo pozorni na veljavnost učbenikov. Sredi maja 2019 je bil predlog 
izbora pripravljen, konec maja objavljen med gradivi za Svet staršev, začetek junija pa s strani staršev 
tudi potrjen. Tadeja Česen Šink je za starše pripravila predstavitev delovanja sklada, vse novosti 
pravilnika iz maja 2019 ter primerjavo skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov za letošnje in lansko leto. 
Že pred tem smo od kamniških knjigarn pridobili prodajne pogoje za nakup delovnih zvezkov, ki smo jih 
dodali splošnemu obvestilu, ki smo ga vsem staršem letos prvič poslali preko portala eAsistent. Izbore 
učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin smo junija 2019 objavili na vseh info točkah vseh šol, 
posredovali smo jih v knjigarne v Kamniku in okolici ter jih objavili na šolski spletni strani. Kot že 
omenjeno smo pripravili obvestila o delovanju sklada, o izposoji učbenikov, nakupu delovnih zvezkov 
ter potrebščin, ki smo mu dodali prodajne pogoje kamniških knjigarn.  
Dokup, nakup, evidence: V nadaljevanju sva upravljavki sklada pregledali stanje dokupov in novih 
nakupov učbenikov. Menjave so bile naslednje: v 5. razredu smo zamenjali star učbenik za angleščino, 
ker smo lani začeli z novo serijo v 4. razredu, v 7. razredu smo zamenjali star učbenik za naravoslovje. 
Zaradi povečanega števila učencev v nekaterih razredih (predvsem v 6. razredu zaradi četrtega oddelka) 
je bilo tudi precej dokupa. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov določa brezplačno učbeniško 
gradivo za prvošolce, po novem pa tudi za drugošolce. Šola je zato kupila delovne zvezke, ki so jih 
prvošolci in drugošolci prejeli brezplačno in so torej del učbeniškega sklada. Zaradi pritožb knjižničarjev, 
da je to gradivo namenjeno končnim uporabnikom, smo bili z okrožnico julija obveščeni, da tega gradiva 
ni več treba katalogizirali in inventarizirali, ampak smo ga septembra v programu COBISS v novem 
modulu za evidentiranje samo dodali med evidentirano učno gradivo. Poleg delovnih zvezkov za prvi in 
drugi razred smo evidentirali tudi vse ostale delovne zvezke do devetega razreda.  
Sredstva: V novih spremembah Pravilnika iz maja 2019 je zapisano, da MIZŠ šoli dodeli sredstva za 
nakup učbenikov in delovnih zvezkov glede na število učencev. Po izračunu na bi dobili 6 točk na učenca 
1. razreda, 8 točk za učenca 2. razreda in 3,2 točki na učenca od 3. do 9. razreda. Ena točka je bila 
ovrednotena 5 €. Glede na izračun na stanje 15. september 2018 naj bi dobili 16.732 € nakazanih 
sredstev, kar se je konec septembra 2019 res zgodilo. Znesek nakupa je bil nekaj več kot 12.300 €, po 
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prištetem ostanku iz prejšnjega leta je na računu učbeniškega sklada konec septembra 2019 ostalo še 
približno 8.000 €.  
Izposoja: Ker smo vse učbenike že lani prenesli v sistem COBISS, je letos že drugič potekala izposoja 
v novem sistemu. Pri tem ni bilo nobenih večjih težav. Tudi vse učbenike letošnjega nakupa smo dodali 
v sistem COBISS, jih opremili z nalepkami in izposodili. Spet smo lahko uporabili že preverjeni način 
vračanja in izposoje učbenikov. Dodali smo le to, da smo o vračanju in izposoji dnevno obveščali starše 
preko portala eAsistent, učence pa smo tako kot že doslej dan pred napovedanim vračanjem obveščali 
ustno. Z vračilom učbenikov so prvi začeli devetošolci. Osmošolci, sedmošolci in šestošolci so učbenike 
vrnili in si jih tudi že junija izposodili za naslednje leto. Ostali razredi so učbenike le vrnili, izposodili pa 
so si jih v prvem tednu septembra.  
Izposojevalnina in prijava na izposojo: Za starše oz. učence je izposoja učbenikov 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 in drugošolci v šoli brezplačno dobili tudi delovne 
zvezke. 
Nagrada upravljavkam: V mesecu septembru 2019 so bila nakazana namenska sredstva za nagrado 
upravljavkam sklada. Sredstva smo razdelili med upravljavki sklada in računovodkinji. 
  
                                       Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik, upravljavki učbeniškega sklada 
  

B. Poročilo šolske knjižnice 
Šolska knjižnica je bila tudi v šolskem letu 2019/2020 namenjena učencem in vsem zaposlenim. 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. 
Knjižnični sistem COBISS 

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) nismo uporabljali 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. Do konca avgusta 2019 smo vnesli približno 65% gradiva, za vnos je ostalo le še gradivo 
strokovne knjižnice. S prenosom gradiva smo zaključili junija 2020, saj smo čas dela na daljavo poleg 
ostalih dejavnosti zelo dobro izkoristili tudi za vnos gradiva v sistem. V času od marca do junija smo v 
sistem vnesli tudi vse aktualne naslove serijskih publikacij, ki se od takrat dalje izposojajo v sistemu 
COBISS. 
DELO na daljavo 

Kot omenjeno je torej tudi v času dela na daljavo knjižnica delovala. Knjižničarki sva v času pouka na 
daljavo s pomočjo orodja Sway  pripravili predstavitev e-gradiv in dostop do njih, zbrali sva informacije 
o tem, kdo vse pripoveduje pravljice na daljavo, izvedli sva literarni natečaj ob dnevu poezije z naslovom 
Pesem o mami ali pomladi, pripovedovali sva pravljice na daljavo in posnetke objavili na šolski spletni 
strani, s pomočjo orodja Forms sva učencem omogočili glasovanje za Mojo naj knjigo in opravljanje 
bralne značke za učence predmetne stopnje, pripravili sva predstavitev učnih gradiv za svet staršev in 
sezname plačljivih in brezplačnih gradiv, ki jih bodo učenci uporabljali v prihodnjem šolskem letu, z 
orodjem Padlet sva pripravili oglasno desko na temo Kaj beremo doma. Knjižničarka Irena je poleg 
navedenega poučevala slovenščino na daljavo, knjižničarka Tadeja pa je v tem času zaključila s 
prenosom knjižničnega gradiva v sistem Cobiss. Za sodelovanje in skupno načrtovanje dela sva 
uporabljali orodje Teams. Za učence predmetne stopnje sva odprli tudi spletno učilnico z informacijami 
o dostopnosti in vrstah e-gradiv. Pripravili sva tudi seznam kakovostnih igranih in animiranih filmov. 
Izposoja 

V šolskem letu 2019/2020 so uporabniki (učenci in učitelji skupaj) knjižnico obiskali 9002-krat in ob tem 
opravili 23122 transakcij (izposoja, vračilo, podaljšanje, rezervacija). 
Statistika knjižničnega gradiva 
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V knjižnici smo imeli na dan, 1. julij 2020 19577 aktivnih enot knjižničnega gradiva. Prirasta v obliki 
nakupa knjižničnega gradiva v tem šolskem letu ni bilo. Učenci so za izgubljene knjige prinesli 4 
zamenjave. Zaradi aktualizacije zbirke smo v preteklem šolskem letu v prejšnjem programu WinKnj 450 
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 so računalniško katalogizirane in inventarizirane v programu COBISS. 
Dejavnosti – projekti – naloge 

• 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. Tudi lani je aktiv vodila knjižničarka OŠ Toma Brejca. Knjižničarke smo se letos sestale 
dvakrat. 

• Knjižničarki sva učiteljem ponudili tudi izvedbo roditeljskih sestankov in delavnic o branju in 
motivaciji za samostojno branje. Knjižničarka Tadeja sem predavanje za vse starše tretješolcev 
in letos tudi drugošolcev izvedla v oktobru in novembru 2019. 

• V preteklem šolskem letu sva knjižničarki opravili z vsemi oddelki ure knjižnično-informacijskega 
znanja, in sicer skupaj 94 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: Moja naj knjiga (šolski), 130-letnica rojstva 
Frana Albrehta (šolski) in Branje je iskanje (občinski). Letos se zaradi prenosa gradiva v Cobiss 
nismo pridružili projektu Mednarodni mesec šolskih knjižnic, zaradi vsebine darilne knjige pa 
projektu Rastem s knjigo. 

• 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 v času dela na daljavo in na koncu smo objavili rezultate 
glasovanja za naj knjigo. 

• V nedeljo, 17. novembra 2019, je minilo 130 let od rojstva Frana Albrehta, po katerem ponosno 
nosi ime naša šola. Spomin nanj smo obeležili z ustvarjanjem učencev po njegovem navdihu in 
delu ter z dogodkom, na katerem smo ponosno razstavili likovne in literarne izdelke učencev. Tej 
“otroški” razstavi pa smo ob bok postavili tudi razstavo, ki je nastala pred desetimi leti, torej ob 
njegovi 120-letnici, in je bila na ogled v prostorih Občine Kamnik. Avtorja razstave sta Ivanka 
Učakar in Janez Bergant. V tednu pred praznovanjem rojstnega dne, od 11. do 15. novembra 
2019, so učenci predmetne stopnje pri pouku slovenščine ustvarjali likovne in literarne izdelke, 
povezane z Albrehtovim delom, z njegovimi pesmimi in prevodi Grimmovih pravljic. Učenci so 
risali Albrehtov portret, ilustrirali Grimmove pravljice, jih predstavili v obliki stripa in časovnega 
traku, ilustrirali so njegove pesmi in pesnili po njegovem navdihu, pisali so tudi likovne pesmi. 
Skratka, na plan je prišla zanimiva in raznolika otroška ustvarjalnost. Učenci razredne stopnje pa 
so ustvarjali v petek, 15. novembra, ko smo izvedli delni tematski dan in ga povezali s projektom 
Tradicionalni slovenski zajtrk. V ponedeljek, 18. novembra, smo se v večnamenskem prostoru 
zbrali učenci in učitelji in na krajši prireditvi odprli ter predstavili dve omenjeni razstavi. Na 
dogodku je spregovoril ravnatelj šole Rafko Lah, v obliki zabavnega kviza pa smo prvošolcem 
predstavili delo in življenje Frana Albrehta.  

• 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 sedmič) pa sodelujemo tudi na občinskem natečaju, ki ga razpiše 
združenje veteranskih organizacij KOVDO. Letošnja tema literarnega in likovnega natečaja je bila 
»Kamnik v osamosvojitveni vojni«. Letos nas predstavniki združenja zaradi razmer na šoli na 
zaključni prireditvi niso obiskali, ampak so samo poslali knjižne nagrade za naše sodelujoče 
učence, ki jih je bilo sedem.  
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• Sodelovali smo tudi v občinskem projektu družinske bralne značke z naslovom Branje je iskanje, 
ki je potekal tretje leto. Sodelovalo je nekaj naših družin. Starši in otroci so od septembra do maja 
brali knjige, obiskovali dogodke, ki smo jih pripravili na vseh sodelujočih šolah, in obiskovali 
turistične točke, kjer so v izkaznico zbirali žige. Zaključka zaradi razmer ni bilo, v Knjižnici 
Franceta Balantiča so pripravili priznanja sodelujočim družinam.  

Knjižničarki sva izpolnili naslednje prednostne naloge, ki sva si jih zadali v preteklem šolskem letu: 
prenos gradiva v COBISS – vse gradivo je preneseno v sistem, 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, urejanje zavihkov Knjižnica, 
tedenska šolska kronika na spletni strani šole, priprava spletnega šolskega Almanaha, pisanje letne 
šolske kronike, priprava prireditve za Bralno značko z gostom Boštjanom Gorencem Pižamo, 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. 
 
                                                              Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik, šolski knjižničarki 

 
10. POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE IN DRUGIH 
STROKOVNIH DELAVCEV 
 
10. 1. Svetovalna služba 
Letošnje šolsko leto je od 11. 3. 2020 za svetovalno službo predstavljalo poseben izziv. Šolanje na 
daljavo je bilo izziv za vzpostavitev in ohranjanje stika z učenci, starši in strokovnimi delavci, zaznavanje 
socialnih stisk, čustvenih stisk, morebitnega družinskega nasilja. Svetovalni delavki sva bili v času pouka 
na daljavo v dnevnem stiku z vodstvom, tedenskem stiku z razredniki in izvajalkami DSP, z učenci sva 
vzpostavljali stik s pomočjo spletnih anket, največ po elektronski pošti, v spletnih učilnicah. S starši sva 
komunicirali po telefonu ali elektronski pošti. Za čas pouka na daljavo sva odprli 24-urno telefonsko linijo 
za učence Frančkov SOS telefon za potrebe zaznave družinskega nasilja. Klicev na telefon ni bilo. Letos 
so prvič za vpis v srednjo šolo poskrbeli starši in učenci sami. Svetovalna delavka je bila z njimi ves čas 
v kontaktu in v pomoč pri izpolnjevanju obrazca. 
Vpis učencev novincev je potekal brez zapletov in v skladu z Zakonom v osnovni šoli v mesecu februarju 
2020. Prejeli smo tudi 6 vlog za odložitev šolanja, ki jih je komisija za odlog šolskih novincev obravnavala 
in uspešno razrešila. Uvodnega roditeljskega sestanka za starše bodočih prvošolcev in ustvarjalnih 
delavnic za otroke zaradi izrednih razmer ni bilo. Svetovalna delavka je vse pomembne informacije 
zbrala in starše obvestila preko navadne in elektronske pošte ter spletne strani šole. Starši so prijave na 
jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezni izbirni predmet, obroke prehrane uspešno izvedli preko 
portala eAsistent. 
 
VPIS V SREDNJO ŠOLO 

PROGRAM ŠTEVILO PRIJAV 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

NIŽJE POKLICNO 
IZOBRAŽEVANJE - 

- 1 - - 1 

pomočnik v biotehniki in oskrbi 2 - 1 - - 1 

pomočnik v tehnoloških procesih - - 1 - - - 

POKLICNE ŠOLE 11 11 9 8 13 13 

avtoserviser 2 4 1 2 2 2 

avtokaroserist - - - - - 1 

bolničar - negovalec - 2 1 - - - 

cvetličar - 1 1 1 - - 
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elektrikar 3 1 2 1 - 2 

frizer - 1 1 - 4 3 

gastronom-hotelir - - - 1 2 - 

inštalater strojnih inštalacij 1 1 1 1 1 - 

mehanik kmetijskih in delovnih 
strojev - 

- - - - 1 (nov 
program) 

mehatronik-operater - - - - 2 2 

mizar - 1 - 2 1 1 

prodajalec 1 - 1 - - - 

računalnikar 1 - 1 - 1 - 

slaščičar 1 - - - - - 

tesar - - - - - 1 

SREDNJE STROKOVNE 
ŠOLE 38 

22 25 40 45 33 

aranžerski tehnik - - - 2 - 1 

ekonomski tehnik - 3 4 - 5 6 

elektrotehnik - - 1 2 2 1 

farmacevtski tehnik 1 - 2 4 1 - 

fotografski tehnik 1 1 - - 1 - 

gastronomsko-turistični tehnik - - 1 1 - 1 

gradbeni tehnik 1 - - 1 - 1 

grafični tehnik - - - - 2 - 

Hortikulturni tehnik - - - - - 1 

kemijski tehnik 2 - 2 1 - 1 

kmetijsko podjetniški tehnik 1 - - - - - 

kozmetični tehnik 2 1 - 1 2 - 

lesarski tehnik 1 1 1 2 - - 

logistični tehnik - 1 1 - - - 

medijski tehnik 3 - 2 4 - 4 

naravovarstveni tehnik - - - 1 - 2 

okoljevarstveni tehnik - - - 1 1   

plovbni tehnik - - - - - 2 

predšolska vzgoja 6 4 2 5 3 2 

strojni tehnik 3 1 1 1 8 1 

tehnik laboratorijske biomedicine - - - - 1 1 

tehnik mehatronike 5 1 - 2 3 - 

tehnik oblikovanja 1 1 - 2 1 1 

tehnik računalništva 4 2 2 6 4 3 

tehnik varovanja - - - - 1 - 

zobotehnik 2 - 1 - 2 - 

zdravstveni tehnik 3 4 5 4 4 3 

veterinarski tehnik 1 1 - - 3 2 

živilsko prehranski tehnik 1 - - - - - 

tehnik elektronskih komunikacij - 1 - - 1 - 

GIMNAZIJA 33 33 35 38 17 25 

gimnazija - splošna 2 2 3 3 16 20 
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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 - - 3 

gimnazija - umetniška - 1 3 1 - 1 

gimnazija - ekonomska - - - - - 1 

ŠT. UČENCEV 82 68 71 87 77 72* 

ŠT. UČ. – NADALJUJEJO 
ŠOLANJE 82 

68 71 86 77 72* 

ŠT. UČ.– NE NADALJ. 
ŠOLANJA 0 

0 0 1 0 0 

  
Učencev 9. r. je 75, za 3 učence nimamo podatka o vpisu v srednjo šolo. 

 

Šola  Št. vpisanih 

BC Naklo 3 

BIC Ljubljana 3 

Ekonomska šola Ljubljana 1 

Gimnazija Bežigrad 3 

Gimnazija Poljane 2 

Gimnazija Šiška 2 

Gimnazija Vič 1 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran 2 

GSŠRM 24 

Oblikovna šola 1 

SGGOŠ 1 

SIC Ljubljana - Bežigrad 3 

Srednja ekonomska šola Ljubljana 1 

Srednja frizerska šola Ljubljana 3 

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola (SGGOŠ) 1 

Srednja lesarska šola Ljubljana 1 

Srednja medijska in grafična šola 4 

Srednja strojna in kemijska šola 2 

Srednja šola Domžale 2 

Srednja šola tehniških strok Šiška 2 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana 1 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Ljubljana 1 

Srednja trgovska šola Ljubljana 1 

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana 1 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana 3 

Vegova 2 

Waldorfska gimnazija 1 
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10. 2. Logopedsko delo na šoli 
Logopedinja: Maja Ravnikar 
Poročilo:  

1. TESTIRANJE 
Jeseni je potekalo testiranje prvošolcev OŠ Frana Albrehta s podružnicami. Šolski otroci s težavami so imeli 

možnost vključitve v logopedske obravnave v času pouka (matična šola, Nevlje) ali popoldne (Mekinje, Tunjice, 

Vranja Peč).  

V testiranje je bilo vključenih 6 prvih razredov: 

1. OŠ Frana Albrehta – 1.A: 22 učencev 
2. OŠ Frana Albrehta – 1.B: 23 učencev 
3. OŠ Frana Albrehta, podružnica Nevlje – 1.NE: 22 učencev 
4. OŠ Frana Albrehta, podružnica Mekinje – 1.ME: 20 učencev  
5. OŠ Frana Albrehta, podružnica Tunjice – 1.TU: 7 učenci 
6. OŠ Frana Albrehta, podružnica Vranja Peč – 1.VP: 6 učencev 

  

Rezultati učencev po razredih: 

  Brez ukrepa 
Navodila za 

delo doma 

Napotitev k 

logopedu 

Odsotni 

učenci 
Brez soglasja 

Št. 

vseh 

učence

v 

1. A 13 0 8 0 1 22 

1. B 15 2 6 0 0 23 

1. NE  12 0 9 1 0 22 

1. ME 11 4 5 0 0 20 

1. TU 5 0 2 0 0 7 

1. VP 2 0 3 1 0 6 

SKUPAJ 58 6 33 2 1 100 

% 58 6 33 2 1 100 

  

Iz tabele je razvidno, da je bilo v testiranje vključenih 100 učencev, od tega eden ni imel soglasja in ni bil testiran, 

dva pa sta bila odsotna. Odsotna bosta testirana kasneje, v dogovoru z učiteljico.  

Rezultati kažejo, da 58 učencev (58%) ne izkazuje težav, 6 učencev (6%) je prejelo navodila za delo doma, 33 

učencev (33%) pa je izkazovalo večje težave. Od triintridesetih sem jih 30 povabila k vključitvi v logopedske 

obravnave, trije pa so deležni že logopeda v okviru DSP.  

Učenci, ki izkazujejo manjše težave so prejeli pisna navodila za posamezne vaje, ki jih lahko izvajajo doma 

(avtomatizacija glasu r), učenci, ki potrebujejo pomoč logopeda pa so dobili pisno vabilo za vključitev v logopedsko 

obravnavo. Glede na odločitev staršev, ali bodo učenci prihajali na logopedske obravnave, ali ne, sem oblikovala 

urnik v dogovoru z njimi in učiteljicami. V spodnji tabeli pa je prikazano število otrok, ki so obravnavani v 

posameznih dnevih.  

2. POTEK DELA SKOZI ŠOLSKO LETO 
Obravnave učencev so potekale v matični šoli in v podružnici v Nevljah. Otroci iz ostalih podružnic so bili 

obravnavani v popoldanskem času (14.30 – 17.30) ob torkih, v prostorih OŠ 27. julij Kamnik. Nekaj otrok sem 

vodila le kontrolno. 

V začetku šolskega leta 2019/20 je bilo v obravnavo vključenih 38 učencev OŠ Frana Albrehta s podružnicami. 

Od tega je bilo 13 učencev, ki so obravnave obiskovali že v preteklem šolskem letu in 25 prvošolcev, ki so 

izkazovali težave pri testiranju v mesecu septembru in so jih starši vključili v obravnavo. Do konca šolskega leta 

2019/20 je obravnave zaključilo 12 učencev, ostalih 26 nadaljuje septembra (kontrolni pregled in odločitev za 

naprej).   
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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.  

Delo je od oktobra do marca potekalo običajno, otroci so imeli obravnave na vsake 14 dni. Od 16. 3. 2020 do 29. 

5. 2020 pa je delo potekalo na daljavo. Staršem otrok sem pošiljala gradivo za delo doma, po urniku. Odziv in 

sodelovanje nekaterih staršev je bil odličen, odgovarjali so na maile, pošiljali posnetke otrok, dobili smo se na 

Zoom-u. Od nekaterih staršev pa nisem dobila nobenega odziva, tudi ob večkratnem pozivu, da jih prosim za 

kakršno koli povratno informacijo.  

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

logopedskimi obravnavami, kateri nadaljevali. Otroci so dobili tudi navodila in gradivo za delo med počitnicami, 

staršem pa sem v maili napisala, kako naj delajo.   

Največje težave logopedskega dela so neredno prihajanje na obravnave in nesporočanje odsotnosti ter 

nezainteresiranost za redno delo doma. Posledično ni napredka oziroma je napredek počasnejši, delo pa vedno 

težje.  

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 pogovorila z učiteljicami učencev, ki so obiskovali logopeda.   

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.  

Pri logopatih, pri katerih 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. 

                                                             Maja Ravnikar, mobilna logopedinja surdopedagoginja 

 

10. 3. Izvajalci dodatne strokovne pomoči 
V tem šolskem letu smo imeli na šoli 67 učencev z odločbo o DSP, to je 8% vseh učencev. Vsi učenci 
so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. DSP 
smo izvajale specialne pedagoginje (58 učencev), socialne pedagoginje (19 učencev), logopedinji (7 
učencev), surdopedagoginja (2 učenca), tiflopedagog (1 učenec), pedagog (2 učenca) in učitelji 
posameznih strokovnih področij (25 učencev). Nekateri učenci so bili deležni dodatne strokovne pomoči 
s strani različnih izvajalcev.  
 
Število učencev z DSP po razredih: 

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

Št. učencev 4 6 5 7 6 12 9 10 8 

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 (glede na to, koliko razredov je 
zaključil v matični domovini). 
Učenci priseljenci so upravičeni do dodatne strokovne pomoči za učenje slovenščine, ki so jo izvajale 
Nataša Zor, Mirta Vrhovnik in Majda Kalan. 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. Učenci priseljenci so 
bili vključeni v različne oblike individualne in skupinske pomoči. Največ priseljencev prihaja iz Bosne in 
Hercegovine.  
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11. PROJEKTI, NATEČAJI 
Do septembra je podaljšan mednarodni likovni in literarni natečaj ZMAGA, in sicer zaradi znanih razmer. 

 
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 
2019 do 

avgust 2020 

Tadeja Česen 
Šink in Tadeja 

Kilar 

 
11. 2. KULTURNA DEDIŠČINA KAMNIKA IN OKOLICE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 4. razredi 
MŠ in PŠ 

Kregar, 
Ropas, 
Jamšek 

Cilji so zaradi dela na daljavo delno realizirani 
oz. realizirani s pomočjo dopolnilnih 

dejavnosti. Učenci so se seznanili z življenjem 
nekoč po vaseh, na planini in v mestu. 

Posneli smo tudi poučen filmček o Kamniku. 

Maj, junij Meta 
Kregar  

 

 

11. 3. KORAK K SONČKU  
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1.- 5. razred Učitelji in 
vzgojitelji  

1.- 5. razred 

• Spoznavanje in sprejemanje drugačnosti 

• Medsebojno druženje z  drugačnimi 
vrstniki 

• Predstavitev literature, ki učencem 
približa drugačnost 

• Nudenje možnosti vživljanja v vlogo 
drugačnih ljudi preko konkretne izkušnje 

Celo šolsko 
leto 

Irena 
Podjed 

 

 

 11. 4. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
Nivo projekta Vključeni 

učenci 
Vključeni 

učitelji 
Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Evropski Vsi učenci od 
1. do 9. 
razreda 

Vsi učitelji od 
1. do 9. 
razreda 

Ozaveščanje in skrb za zdravo 

prehranjevanje z živili (sadje in 

zelenjava) lokalnega izvora. 

1. 9. 2019 – 
24. 6. 2020 

Mojca 
Praprotnik 

 

 

11. 5. ZELENI FRANČEK – EKO ŠOLA 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Vsi učenci Vsi učitelji 
od 1. do 9. 

razreda 

Skrb za zdravje in okolje preko različnih 
dejavnosti (zbiranje papirja, ločevanje 

odpadkov, zmanjševanje količine embalaže, 

Celo 
šolsko leto 

 Tadeja 
Kilar 
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varčevanje z vodo, energijo).  Izobraževanje 
učiteljev (konferenca En svet).  

Zaradi izrednih razmer vsi razredi niso izvedli 
čistilnih akcij. 

 

 

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 
svojo najljubšo knjigo. Na 
ta način smo promovirali  
mladinsko  književnost. 

marec do 
junij 2020 

Irena Milivojevič 
Kotnik 

 

11. 7. ČUSTVENA INTELIGENCA 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 3. razred Razredničarke 
3. razredov 

Spoznavanje in ozaveščanje čustev preko 
zgodb in dogodkov v razredu (vsak 

mesec ali po potrebi) 
Krepitev čustev oz. vrednot 

celo šolsko 
leto oz. do 

marca 

Natalija 
Rak 

 
11. 8. ATS-STEM 
Nivo projekta Vključeni 

učenci 
Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Mednarodni  7. in 8. razred 
(7.a in 8.c) 

Metka Bizjak, Tjaša 
Gašpar, Monika 
Jelenc, Tadeja 

Kilar, Danica Mati 
Djuraki, Tilen 

Miklavčič, Sara 
Zalesnik 

Načrtovali, izvedli in evalvirali smo 
4 učne sklope. 

Izvedli smo srečanje šol, ki 
sodelujejo pri projektu. 

Izvedli smo tudi izobraževanja na 
daljavo. 

2 leti Monika 
Jelenc 

 

 

11. 9. SVETOVNI DAN FILOZOFIJE 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 7. razred / Seznanjanje učencev z vlogo 
filozofije v vsakdanjem življenju in 
spodbujanje kritičnega mišljenja 

1 ura v novembru 
2019 

Špela Malgaj 

 

 

11. 10. TEKOČNOST BRANJA 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 3. razred razredničarke 
3. razredov 

Tekočnost branja je bila preverjena dvakrat 
(okt in jan). Preverjanje tekočnosti se z 

meseca marca prestavi na oktober 
prihodnjega šolskega leta. 

3 x v šolskem 
letu (okt, jan, 

mar) 

Danila 
Hrovat 
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11. 11. BRANJE JE ISKANJE 
Nivo 

projekta 

Vključeni učenci Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Občinski  1.–9. razred Knjižničarki, 
Rosana 

Kleindienst, 
Barbara Spruk 
Golob, Maja 

Škrjanc, Tadeja 
Kilar 

Promovirali smo sodelovanje v 
projektu (branje, obiskovanje 
kulturnih prireditev in s kulturo 

povezanih izletniških točk) 
sodelovali s starši in 

knjižničarkami drugih šol, 
izvedli kulturni dogodek ob 

slovenskem kulturnem 
prazniku. 

September 
do maj 
2020 

Irena 
Milivojevič 

Kotnik 

 
11. 12. PASAVEC 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1.a, 1.b, 
1.Ne, 1.,2. 
VP, 1.TU, 

2.TU, 1.ME 

Petra Zupanc, Mojca 

Kališnik, Natalija Narat, 

Andreja Šuštar, 

Gabrijela Vrhovnik, 

Ivanka Svetec, Maja 

Benkovič, Monika 

Šimenc Vatovani, Darja 

Habjan 

Ko se prvošolec usede v avto, 
mora sedeti v ustreznem otroškem 
sedežu in se pripeti z varnostnim 
pasom.  
Ko prvošolec hodi peš v šolo, 
mora imeti na sebi vidno rumeno 
rutko, odsevna znamenja (lahko 
na šolski torbi) in svetla oblačila, 
upoštevati pa mora tudi prometne 
znake za pešce. 

Oktober 
2019 do maj 

2020 

Petra 
Zupanc 

 

 
11. 13. PRAZNIČNO VESELJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci OPB Učitelji OPB Ustvarjalnost otrok, dekoracija šolskih 

prostorov, novoletne jelke 
Oktober-

december 
2019 

Andrej 

Homar 

 

 

11. 14. POLICIST LEON SVETUJE 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni  5. razredi 
razen TU 

Razredničarke 
5. razredov 

Delno realizirano zaradi  izrednih 
razmer Covid-19 

Realizirani so bili cilji vezani na 
vsebine varne poti v šolo, nevarnosti 
interneta in zasvojenosti. Niso pa bili 

realizirani cilji v povezavi s 
kolesarskim izpitom in uporabo 

pirotehnike. 

2 šolski uri Razredničarke 5. r 
v sodelovanju s 

Policijsko postajo 
Kamnik 
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11. 15. MINUTA ZA ZDRAVJE 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci 
MŠ in PŠ 

/ Učenci so spoznali in praktično  izvajali vaje na 
in ob stolu v JV PŠ Mekinje, ter v prazničnih 

dneh v sklopu dela z nadarjenimi učenci. 
Cilje pa smo dosegli tudi pri delu na daljavo. 

Učenci so bili inovativni in si izmišljali tudi svoje 
vaje (skice in fotografije poslane na daljavo). 

Celo šolsko 
leto 

Tamara 
Bračič  

 
 

11. 16. TEDEN OTROKA  

Nivo 

projekta 

Vključeni 

učenci 

Vključeni 

učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Drugošolci Razredniki 

MŠ in PŠ 

Učenci so izboljšali svoje socialne veščine 

in postali strpnejši do drugih  

Prvi teden v 

oktobru (skozi 

celo leto) 

Maja 
Škrjanc 

Šolski Prvošolci Razredniki 

MŠ in PŠ 
• Spoznavanaje drugačnosti. 

• Razvijanje socialnih veščin. 

• Spoznavali različne rastline in jih 

znali poimenovati. 

• Spoznavali pomen čiste vode. 

7. 10. - 11. 

10. 2019 

Darja 

Habjan 

Šolski PŠ Mekinje Vsi 

strokovni 

delavci PŠ 

Mekinje 

• Spodbujanje bralne pismenosti (naj 

knjiga).   

• Razvijanje socialnih veščin · 

spodbujanje medvrstniškega 

sodelovanja.  

• Spoznavanje hišnih ljubljenčkov in 

razvijanje pozitivnega odnosa do 

živali  

• Spodbujanje gibanja – plesne-

gimnastične delavnice. 

Prvi teden v 

oktobru 
Špela 

Kosmatin 

 
11. 17. SVETOVNI DAN ZEMLJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni učenci Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci OPB Učitelji OPB Ozaveščanje o okoljski 
problematiki 

April 
2020 

Špela 
Malgaj 

 
11. 18. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni Vsi  Vsi Ozaveščanje o pomenu zajtrka, 
kulturi uživanja jedi, lokalnih in 

tradicionalnih živil. 

15. 11. 2019 Denise 
Zajc 
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11. 19. VAROVANJE OKOLJA – MANJ JE VEČ 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 7. do 9. r. Ema Vidic Judež, 
Danica Mati Dujraki, 

Sara Zalesnik, 
Tina Plahutnik, 

Anamarija Erčulj, 
Rosana Kleindienst 

Izvedene so bile pripravljalne aktivnosti po 
metodologiji Z ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo do podjetnosti, kjer so učenci 
razvijali štiri glavne kompetence: 

1. delavnica: Varovanje okolja in razvoj 
kompetence okoljevarstva in 
trajnostnega razmišljanja  

2. delavnica: Osnove start up podjetništva 
za mlade in razvoj kompetence 
podjetništva in vitkega razmišljanja 

3. delavnica:  Sodelovanje in učinkovito 
soustvarjanje v timu ter razvoj 
kompetenc sodelovanja in socialnih 
veščin 

4. delavnica: Ustvarjalnost in ustvarjalno 
razmišljanje 

ter razvoj kompetence ustvarjalnosti in 
ustvarjalnega razmišljanja. 

V tesnem sodelovanju s KIKštarterjem in 
terenskem delu so učenci pridobili  vpogled v 
»lean« metodo razvijanja in  pomembnost 
testiranja v podjetniškem svetu od intervjujev, 
anket, prototipov pa do prodajnih testov. Na 
osnovi pridobljenih kompetenc so učenci 
odkrivali problematiko in inovativne rešitve za 
izziv varovanja okolja Manj je več. 
Rezultati teh aktivnosti so bili: 

• Priprava na pripravo poslovnih modelov  

Poznavanje pojma podjetništva. 

Poznavanje metode vitkega podjetništva in 

pomena testiranja.  

• Poslovni modeli v nastajanju -  za izziv 

Varovanje okolja – Manj je Več.  

• Prvi izdelani prototipi.  

• Opravljene predstavitve pred razredom. 

• Osnovana skupina učencev za 

ozaveščanje v zvezi s problematiko 

okoljevarstva na šoli. 

Izveden je bil start up vikend za izziv 

Varovanje okolja – manj je več 

Učenci so pridobili osebne izkušnje, kako iz 

ideje v timskem sodelovanju zgraditi nekaj, kar 

bo reševalo probleme s področja varovanja 

okolja in imelo vrednost na trgu. Ob tem so se 

posebej posvečali oblikovanju poslovnih 

modelov, prototipiranju in oblikovanju 

učinkovitih kratkih predstavitev. 

Rezultati start up vikenda je bilo: 

• Sedem pripravljenih poslovnih modelov 

po dodatno nadgrajeni Canvas metodi 

1. 9. - 
15. 11. 
2019 

Rosana 
Kleindienst 
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na temo izziva Varovanje okolja – Manj 

je več.  

• Izdelani prototipi. 

• Izdelane in opravljene kratke 

predstavitve podjetniških idej pred 

komisijo in širšo publiko. 

• Izbor najboljših treh za nadaljnjo 

pripravo za udeležbo na tekmovanju 

POPRI 2020. 

 
11. 20. ODŠTEVANJE DO POČITNIC 
Nivo projekta Vključeni učenci Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci OPB Učitelji OPB Plesno glasbeni festival Junij 20 Špela Malgaj 

 
11. 21. POPESTRIMO ŠOLO 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1. do 9. r.  Zaradi korona situacije je v času od marca do 
julija prišlo do manjših prilagoditev  vsebin in 

oblik dela, kar pa ni bistveno vplivalo na končno 
realizacijo zastavljenih ciljev.  

1.Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih 
aktivnosti z učenci od 1. do 9. razreda v okviru 
šestih tematskih sklopov 
Multiplikator POŠ je v okviru svoje delovne 
obveznosti z namenom krepitve splošnih kompetenc 
šolajočih izvajal neposredne vzgojno-izobraževalne 
aktivnosti z učenci: 

• individualno in v manjših ali večjih  skupinah  

• v okviru krožkov 

• v sklopu razrednih ur in posamičnih 
predmetov  ob sodelovanju z učitelji 

• v času podaljšanega bivanja, prostih ur 

• v razširjenem programu osrednje šolske 
prireditve,  Družinske bralne značke 

Le v okviru načrtovanih poletnih počitnic v letošnjem 
šolskem letu dejavnosti nismo izvedli. 
1. 1.      tematski sklop: UČIM SE UČITI 

Učenci so razvijali kompetence  uspešnega 

načrtovanja, uravnavanja in nadzorovanja lastnih 

procesov učenja in  ozaveščali  pomen 

vseživljenjskega učenja. 

− Razvijanje učinkovitih učnih navad za učence 
5.r. 

− Koncentracija in sproščanje za učence 2., 5. 

in 8.r. 

1.2. tematski sklop: USTVARJALCI NA PLAN!    

Učenci so razvijali raznolike ustvarjalne spretnosti in 

ustvarjalno  preživljali  prosti čas.  

1.3. tematski sklop: VEŠ KDO SI IN ZAKAJ SI 

POKLIC/AN? 

celo šolsko 

leto 
Rosana 

Kleindienst 
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Učenci so spoznavali sebe, svoje potenciale, cilje, 

razvijali boljšo samopodobo in več zaupanja vase. 

Aktivno so spoznavali tudi različne poklicne 

usmeritve in možnosti samozaposlitve. Na voljo jim 

je bilo tudi gradivo za delo na daljavo.           

1.4. tematski sklop: JAZ, TI, MI, VSI   
Uečnci so bili deležni dejavnosti na štirih lokacijah, 

kjer skozi izkustveno delo razvijali spretnosti dobre 

komunikacije, sodelovanja in dobrih medsebojnih 

odnosov.  

1.5. tematski sklop: BESEDA ZA BESEDO - KNJIGA 

Učenci so imeli na voljo dodatne strokovne spodbude 

za dvig bralne kulture in dodatne priložnosti za razvoj 

jezikovno - bralnih kompetenc učencev v okviru 

dejavnosti: 

• Skozi celo leto je enkrat tedensko na treh 

lokacijah potekala aktivnost Zgodbe v 

besedi, barvi in obliki za učence 1. in 2. 

razreda 

• Skozi leto smo izvajali tudi Družinsko 

bralno značko, Branje je iskanje, za 

učence od 1. do 9. razreda.   

1.6. tematski sklop: TRENING USTVARJALNEGA 

MIŠLJENJA 

V okviru sklopa sta se redno tedensko izvajali dve 

aktivnosti, Trening ustvarjalnega razmišljanja in 

Podjetniški krožek, vseh vključenih učencev pa je 

bilo 33. Celo leto smo aktivno sodelovali z razvojnim 

pospeševalnikom KIKŠtarter Kamnik, ki je predstavil 

vsebine s področja podjetništva in sodeloval pri 

izvajanju podjetniškega krožka. 

2. Usposabljanje strokovnih in vodstvenih 

delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov 

V okviru sedmega tematskega sklopa, 
OPOLNOMOČENI ZA OSEBNI IN 
PROFESIONALNI RAZVOJ,  je bilo v okviru spodaj 
možnih izbir vključenih 50 novih, zunanjih strokovnih 
delavcev in okoli 40 »domačih«, strokovnih in 
vodstvenih delavcev  

• Obvladovanje stresa in vzpostavljanje 
ravnovesja izkustvena delavnica   

• Tečaj razvijanja ustvarjalnega razmišljanja 
kot spretnosti - 24 ur 

• Umetnost učenja in poučevanja:  
- Oblikovanje mozaika in razvijanje timskega dela 

 - Od zgodbe do izdelka v glini 

- Lutkovna predstava Deklica s svetilko in ustvarjalna 

dejavnost za 1.r. 
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11. 22. ALBREHTOV DAN - 130 let Frana Albrehta 
Nivo 

projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 1. do 9. 
razred 

prostovoljno V tednu pred praznovanjem rojstnega dne, od 11. 
do 15. novembra 2019, so učenci predmetne 

stopnje pri pouku slovenščine ustvarjali likovne in 
literarne izdelke, povezane z Albrehtovim delom, z 
njegovimi pesmimi in prevodi Grimmovih pravljic. 

Učenci so risali Albrehtov portret, ilustrirali 
Grimmove pravljice, jih predstavili v obliki stripa in 

časovnega traku, ilustrirali so njegove pesmi in 
pesnili po njegovem navdihu, pisali so tudi likovne 
pesmi. Učenci razredne stopnje pa so ustvarjali v 

petek, 15. novembra, ko smo izvedli delni tematski 
dan in ga povezali s projektom Tradicionalni 

slovenski zajtrk. 
V ponedeljek, 18. novembra, smo se v 

večnamenskem prostoru zbrali učenci in učitelji in 
na krajši prireditvi odprli ter predstavili dve 

razstavi. Na dogodku je spregovoril ravnatelj šole 
Rafko Lah, v obliki zabavnega kviza pa smo 
prvošolcem predstavili delo in življenje Frana 

Albrehta. 

11.-18. 
11. 2019 

Tadeja 
Česen 
Šink 

 

 

12. INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Naši učenci so bili vključeni v vrsto različnih interesnih dejavnosti. Zaradi epidemije COVID-19 je bila 
realizacija v obdobju marec-maj skoraj ničelna, kar je posledično vplivalo tudi na bistveno manjšo končno 
letno realizacijo vseh ur. Tako smo v tem šolskem letu realizirali 61% vseh načrtovanih ur. 
 

MATIČNA  ŠOLA   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 
Bralna značka Tadeja Kilar od 6. do 9. 

Bralna značka Nataša Zor od 6. do 9. 

Bralna značka Irena Milivojevič Kotnik 6. 

Bralna značka Jana Jus od 6. do 9. 

Nemška bralna značka Lidija Vidmar od 4. do 9. 

Angleška bralna značka Mateja Stare od 5. do 9.  

Angleška bralna značka Špela Štular od 4. do 9. 

Angleška bralna značka Sara Kočevar od 4. do 9. 

Angleška bralna značka Mirta Vrhovnik od 6. do 9. 

Angleška druženja Sara Kočevar, Špela Štular od 6. do 9. 

Male sive celice Mirta Vrhovnik od 7. do 9. 

Pravljice v angleščini Mirta Vrhovnik od 6. do 7. 

Angleščina drugače Mirta Vrhovnik od 7. do 9. 

Bralna značka Natalija Rak 3. b 

Glasbeno gibalno izražanje Natalija Rak 2. in 3. 

Bralna značka Maja Škrjanc 2.b 



Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2019/2020                          OŠ Frana Albrehta Kamnik 

45 

 

Eko bralna značka Maja Škrjanc 2.b 

Pravljični krožek Maja Škrjanc 1.a, 1.b 

Bralna značka Darja Habjan 1.a, 1.b 

Ustvarjalnice Darja Habjan 1.a, 1.b 

Kresnička Darja Habjan 2.a, 2.b, 3.a, 3.b 

Eko bralna značka Darja Habjan od 2. do 5. 

Geografski krožek Ema Vidic Judež od 7. do 9.  

Zgodovinski krožek Urška Gostečnik od 8. do 9.  

Podjetniški krožek Ema Vidic Judež in Danica Mati Djuraki od 7. do 9.  

Otroški pevski zbor Petra Pirš od 2. do 5. 

Mladinski pevski zbor Petra Pirš od 6. do 9. 

Orffov krožek Petra Pirš 5. in 6.   

Likovni krožek Anamarija Erčulj od 6. do 9. 

Likovna umetnost Anamarija Erčulj od 6. do 9. 

Bralna značka Barbara Spruk Golob 2.a 

Eko bralna značka Barbara Spruk Golob 2.a 

Prva pomoč za najmlajše Barbara Spruk Golob 3.a, 3.b 

Bralna značka Maja Benkovič 1.b 

Športna vadba  Maja Benkovič          1.  

Športna vadba Maja Benkovič 2., 3.  

Bralna značka Monika Šimenc Vatovani  1.a 

Socialne igre Monika Šimenc Vatovani        1.a, 1.b 

Logika in razvedrilna matematika Tjaša Gašpar od 6. do 9. 

Bralna značka Majda Pogačnik 3.a 

Likovni krožek Majda Pogačnik 2., 3.  

Keramika Majda Pogačnik 4., 5.  

Biološki krožek Monika Jelenc 8. in 9. 

Prva pomoč Monika Jelenc 6., 7., 8., 9. 

Sladkorna bolezen Monika Jelenc 7., 8., 9. 

Uredimo šolski vrt Monika Jelenc, Metka Bizjak 6., 7., 8., 9. 

Podjetniški krožek Ema Vidic Judež, Danica Mati Djuraki od 7. do 9.  

Gledališki krožek Tadeja Kilar od 6. do 9.  

Klekljanje Metka Bizjak od 1. do 9.  

Eko bralna značka Metka Bizjak 6.  

Ustvarjalnica Metka Bizjak 6.  

Kemija in jaz Tilen Miklavčič 9.  

Prometni krožek Simeon Klokočovnik 5.a, 5.b, 4.VP, 5.VP 

Športno popoldne Simeon Klokočovnik od 6. do 9.  

 
 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  MEKINJE   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 

Bralna značka Urška Strgar 3. 

Kresnička Urška Strgar 2., 3. 

Recitacijski krožek Urška Strgar 3. 

Bralna značka Urška Maja Pavlič 2. 

Eko bralna značka Urška Maja Pavlič 2. 

Recitacijski krožek Urška Maja Pavlič 2. 

Svet pravljic  Urška Maja Pavlič od 1. do 3. 
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Škratja noč Urška Maja Pavlič od 1. do 5. 

Škratja noč Špela Jenko od 1. do 5. 

Bralna značka Špela Kosmatin 4. 

Vesela šola Špela Kosmatin 4., 5. 

Recitacijski krožek Špela Kosmatin 4. 

Eko bralna značka Špela Kosmatin 4. 

Bralna značka Bernarda Rifel 5. 

Kresnička Bernarda Rifel 5. 

Recitacijski krožek Bernarda Rifel 5. 

Prometni krožek Andrej Kunčič 5. 
 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  NEVLJE   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 

Športna vadba Vesna Jamšek 2., 3. 

Bralna značka Vesna Jamšek 4. 

Namizne in socialne igre Kaja Lipovec 1. do 3. 

Bralna značka Darja Klopčič Lisičić 2. 

Dramsko-recitacijski krožek Darja Klopčič Lisičić 3. do 5. 

Spoznajmo svet Romana Lah 3. do 5. 

Bralna značka Romana Lah 5. 

Eko bralna značka Romana lah 5. 

Prometni krožek Romana Lah 5. 

Kolesarstvo Romana Lah 5. 

Bralna značka Petra Zupanc 1. 

Pravljične ustvarjalnice Petra Zupanc 1. 

Glasbene urice Mojca Kališnik 1. 

Bralna značka Mojca Kališnik 1. 

Ljudske igre in plesi Andreja Modrijan 3., 4. 

Bralna značka Andreja Modrijan 3. 
 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  TUNJICE   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 

Angleška bralna značka Jana Razboršek 4. 

Bralna značka Barbka Marin 3., 4.  

Kresnička Barbka Marin 4., 5. 

Prometni krožek Barbka Marin 4., 5. 

Bralna značka Jana Trebušak 5. 

Ansambelska igra Jana Trebušak 4., 5. 

Športne urice Mojca Kališnik 1., 2.  

Bralna značka Gabrijela Vrhovnik, Mojca Kališnik 1., 2. 

Kresnička Gabrijela Vrhovnik 2., 3. 
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PODRUŽNIČNA  ŠOLA  VRANJA  PEČ   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 

Dramski krožek Maja Jesenik Štefin 1., 2., 4., 5. 

Kresnička Andreja Šuštar 2., 4., 5. 
 

13. BRALNA ZNAČKA 
 
V okviru interesnih dejavnosti so se izvajale tudi slovenska, angleška 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 36 48 35 32 49 62 30 23 30 

PŠ Nevlje 22 20 21 27 23 / / / / 

PŠ Mekinje 21 20 15 12 17 / / / / 

PŠ Tunjice 7 9 5 7 10 / / / / 

PŠ Vranja Peč 3 8 / 5 2 / / / / 
 

ANGLEŠKA 

BZ/št.sodelujočih 
4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r 

Matična šola 26 49 45 28 3 2 

PŠ Nevlje 26 23 / / / / 

PŠ Mekinje 12 17 / / / / 

PŠ Tunjice 10 9 / / / / 

PŠ Vranja Peč 5 2 / / / / 
 

NEMŠKA 

BZ/št.sodelujočih 
4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r FRANCOSKA 

BZ/št.sodelujočih 
7.r 8.r 9.r 

  Matična šola 0 1 1 0 0 0  Matična šola 0 0 0 

    
 

14. PEVSKI ZBOR 
 

ŠOLA UČITELJ VRSTA ZBORA Število vključenih učencev 

MATIČNA ŠOLA Petra Pirš Otroški zbor 
Mladinski zbor 

51 
102 

 PŠ NEVLJE Mojca Kališnik Otroški zbor 52 

PŠ MEKINJE Petra Zupin Otroški zbor 26 

PŠ TUNJICE Jana Trebušak Otroški zbor 43 

VRANJA PEČ Andreja Šuštar Otroški zbor 10 
 

 
14. 1.  REVIJA PEVSKIH ZBOROV 
Vodje: učitelji pevskih zborov 
Kratko poročilo: Prireditev je odpadla zaradi razglasitve izrednega stanja (epidemija COVID 19). 
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15. VZGOJA ZA ZDRAVJE 
 
Vodja: Tina Plahutnik (PS), Darja Habjan (RS) 
Milena Cerar, dipl. m.s., Mojca Mohar, dipl. m. s. (zunanji izvajalki) 
 
Kratko poročilo: 
Milena Cerar je izvajala vzgojo za zdravje od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2020, po tem jo je nadomestila Mojca 
Mohar. Program Vzgoje za zdravje je bil izveden v skladu z LDN, spomladanske delavnice so bile zaradi 
pouka na daljavo izvedene kasneje kot je bilo načrtovano. Izvajalka Mojca Mohar je šoli posredovala 
video predstavitve tem, ki so jih učiteljice prikazale otrokom v času, ko smo se vrnili v šolo. 
 
 

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. 
 

16. 1. DELOVNA SKUPINA ZA NADARJENE UČENCE 
Člani: Andreja Ortl, koordinator razredne stopnje, Lidija Vidmar, koordinator predmetne stopnje; 
Anita Rusak Kastelic, Natalija Rak, Danila Hrovat, Sara Kočevar, Urška Gostečnik, Lidija Vidmar, 
Darja Klopčič Lisičič, Danica Mati Djuraki, Anamarija Erčulj, Darja Bevc, Monika Jelenc, Špela 
Jenko, Karmen Plevel 
Poročilo o delu skupine: Delovna skupina je v šolskem letu 2019/20 opravila naslednje naloge: 
koordinacija nastavitev IP-jev nadarjenih učencev, (izbirni) postopek prepoznavanja nadarjenih 
učencev, evalvacije dela z nadarjenimi učenci. 
Opomba: Izbirni postopek je bil na šoli izpeljan v celoti (predlagani učenci in izpolnjene ocenjevalne 
lestvice ter zbiri). Zaradi pouka na daljavo ni bilo možno izpeljati testiranja s strani Centra za 
psihodiagnostična sredstva. V dogovoru med člani skupine in vodstvom šole bomo psihodiagnostično 
testiranje predlaganih učencev izvedli v šolskem letu 2020/21. 
 
 

16. 2. DELOVNA SKUPINA ZA VZGOJNI NAČRT ŠOLE 
Člani: predstavniki šole: Tina Plahutnik (vodja),  Andreja Ortl, Jana Razboršek, Jana Jus,  Monika 
Šimenc Vatovani, Marija Ropas, Darja Habjan, Tjaša Božič, Sara Kočevar, predstavnika staršev 
Darko Lesjak in Irena Pavlič  
Poročilo o delu skupine:  
Skupina za Vzgojni deluje med vsemi deležniki vzgojno-izobraževalnega procesa. Skupina se je 
sestajala po potrebi, za namene načrtovanja aktivnosti.  
REALIZACIJA NAČRTOVNANIH DEJAVNOSTI 2019/20  
  

DEJAVNOST TERMIN 
IZVEDBE  

ORGANIZACIJA IN 
IZVAJANJE 

CILJNA 
POPULACIJA 

Predstavitev VN in PŠR  5. 9. 2019  Jana Razboršek, Darja 
Habjan, Marija Ropas, Jana 

Jus, Andreja Ortl 

novi sodelavci in 
zainteresirani  

KD Bonton   
Obravnavane teme: vzgojni 
načrt, vizija, odgovoren 
odnos do sebe, drugih, 
svojega zdravja, do svoje 

26. 9. 2019  
  
  
  
  

Koordinator:  
Tina Plahutnik  

Izdelava priprav za 
delavnice:  skupina za VN 

vsi učenci MŠ in 
PŠ 
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kulture in kultur drugih 
narodov (predlog staršev), 
spoštljivost in strpnost  

Izvajalci: razredniki in 
sorazredniki 

Seja Sveta staršev  
Predstavitev dela skupine za 
VN  

13. 2. 2020  Pripravi in izvede Tina 
Plahutnik  

Predstavniki v 
svetu staršev 

RS - Komunikacija med 
starši in otroki 
predavanje po triadah (VN) in 
pogovor v razredu (razrednik)    

Ni bilo izvedeno 
zaradi izrednih 

razmer 

Priprava gradiva in 
koordinacija RS: Andreja 

Ortl, Darja Habjan. 
Priprava gradiva in 

koordinacija PS: Jana Jus, 
Sara Kočevar.  

Izvajalci: razredniki 

Starši učencev 
MŠ in PŠ  

Pogovori o vzgoji in 
učencu 

Igre vlog 

Ni bilo izvedeno 
zaradi izrednih 

razmer  

Skupina za VN Strokovni 
delavci 

 

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-2: 

Vzgajati in usmerjati učence k strpnosti in spoštljivosti 

Realizirane dejavnosti: 

 

KD BONTON (1. - 9.R.) 

Vsebina:   

• Delavnica PRAVILA ŠOLSKEGA REDA, 
VZGOJNI NAČRT, VIZIJA  

• Delavnica PRIORITETNI CILJ ŠOLE: 
strpnost in spoštljivost  

• Delavnica na PREDLOG STARŠEV: 
odgovoren odnos do sebe, drugih, svojega 
zdravja, do svoje kulture in kultur drugih 
narodov.  

---------------------------------------------------------------------- 

SPREMLJANJE VZGOJNEGA UKREPANJA 

- učenci so seznanjeni s PŠR in VN 
- učenci upoštevajo in se ravnajo po PŠR 
- učenci ravnajo v skladu z občimi pravili 

ustreznega vedenja 
- zmanjšanje vzgojnih ukrepov, opominov 

 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti: 

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

ZADOVOLJSTVO UČENCEV IN UČITELJEV 
Učitelji so pohvalili priprave za izvedbo delavnic. 

Poročajo, da je delavnica, na kateri seznanijo učence s PŠR 

in VN terminsko primerno izvedena. 

Poročajo, da so bili učenci na KD aktivni in zadovoljni. 
 

 

 

------------------------------------------------------------ 

IZVEDBA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Izvedene 

 

ŠT. VZGOJNIH UKREPOV IN OPOMINOV 

Primerjava: v tabeli spodaj. 

Potek izvedbe (kdaj in na kakšen način so bile dejavnosti 
izvedene) 

Delovna skupina je pripravila delavnice za KD, ki so jih 
v razredu izvedli razredniki in sorazredniki.   
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Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali negativne) Zaradi izrednih razmer, nekatere načrtovane 

dejavnosti, za starše in strokovne delavce niso bile 
izvedene: Pogovori o vzgoji in učenju (igra vlog za 
strokovne delavce), Komunikacija med otroki in starši 
(RS za starše) 

Usmeritve za delo v šol. letu 2020-21 IZVEDBA NEIZVEDENIH RS 

RU (3.-9.r.): Delovna skupina zbere/pripravi 

delavnice na temo, ki so jo predlagali starši, izvedejo 
jo razredniki 

SPREMLJANJE IN ANALIZA VZGOJNEGA 
UKREPANJA 

 

VZGOJNI UKREPI IN OPOMINI ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 IN 2019/2020 

  

ODDELEK VZGOJNI 
UKREPI 

2018/2019 

VZGOJNI 
OPOMINI 
2018/2019 

VZGOJNI 
UKREPI 

2019/2020 

VZGOJNI 
OPOMINI 
2019/2020 

1. VP 0 0 0 0 

1. NE 33 0 0 0 

1. ME 0 0 5 0 

1. TU 0 0 9 0 

1. A 3 0 0 0 

1. B 3 0 11 0 

          
2. VP / / 0 0 

NE 0 0 0 0 

ME 4 0 20 0 

TU 0 0 9 0 

A  0 0 10 0 

 B 2 0 0 0 

          
3. VP 0 0     

NE A 

NE B 

0 

0 

0 

0 

0 0 

ME 61 3 5 0 

TU 5 0 2 0 

A 23 0 3 0 

B 4 0 1 0 

          
4. VP 0 0 0 0 

NE 3 0 3 0 

ME 0 0 39 2 

TU 3 0 6 0 

A 3 0 2 0 

B 6 0 1 0 

          
5. VP     0 0 

NE 6 0 8 0 

ME 10 0 5 0 
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TU 3 0 0 0 

A 3 0 0 0 

B 4 0 8 0 

          
6. A 1 0 11 0 

B 0 1 0 0 

C 109 2 1 0 

Č / / 3 1 

          
7. A 21 3 51 1 

B 2 1 0 0 

C 1 1 3 0 

          
8. A 4 1 9 5 

B 13 3 0 0 

C 6 0 6 1 

          
9. A 0 0 3 0 

B 0 0 7 3 

C 15 1 4 1 

 

Zbrala: Jana Jus 
 
Analiza statistike je pripravljena tako, da smo primerjali število vzgojnih ukrepov in opominov v lanskem 
in letošnjem š.l. po oddelkih. Želeli smo ugotoviti, če so učenci v enem šolskem letu spremenili vedenje 
v smeri upoštevanja PŠR.  
Vzgojnih opominov je malo, zato primerjava ni možna.  
Pri primerjavi vzgojnih ukrepov ugotavljamo, da v večini oddelkov ni bistvenega odstopanja po številu 
izrečenih vzgojnih ukrepov od lanskega leta.  
Izstopajoči so naslednji oddelki: 

• PORAST VZGOJNIH UKREPOV V LETU 2019/20: 2. A, 2. ME, 7. A 

• UPAD VZGOJNIH UKREPOV V LETU 2019/20: 2. B, 2. NE, 4. A, 4. ME, 7. C, 8. A, 9. B 

Interpretacija ni možna, saj je število vzgojnih ukrepov odvisno od več dejavnikov, od razvojne stopnje 
učencev kot tudi od vzgojnega stila razrednika. Tudi v prihodnje bomo spremljali ukrepanje  in v nekaj 
letih lahko zaznali vpliv vzgojnega delovana na vedenje učencev. 
 

16. 3. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ALMANAHA 
Člani: Irena Milivojevič Kotnik (vodja), Sara Zalesnik, Jana Jus, Nataša Zor, Anamarija Erčulj 
Poročilo o delu skupine: Delovna skupina je pripravila 14. spletni šolski almanah, v katerem so na 178 
straneh predstavljene nekatere dejavnosti, ki so potekale v šolskem letu 2019/2020, literarni in likovni 
izdelki naših učencev ter nasploh dogajanje na šoli. Glede na to, da je letošnje šolsko leto zaznamovala 
epidemija Covid-19, je večji del publikacije namenjen predstavitvi aktivnosti in izdelkov, ki so nastali v 
času pouka na daljavo. 
 

16. 4. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO 
OSREDNJEŠOLSKE PRIREDITVE 
Člani: Tadeja Kilar (vodja), Rafko Lah, Nataša Zor, Jana Jus, Petra Pirš, Metka Bizjak, Aleš 
Prosen, Brane Božič, Natalija Rak, Ivanka Svetec, Vesna Jamšek, Gabrijela Vrhovnik, Maja 
Jesenik Štefin 
Poročilo o delu skupine: Delovna skupina se je sestala v mesecu februarju in pripravila načrt za 
izvedbo prireditve, ki pa je zaradi izrednih razmer odpadla.  
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16. 5. DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA 
DELOVNEM MESTU 
Člani: Aleš Prosen (vodja), Simeon Klokočovnik, Romana Lah 
Poročilo o delu skupine:  
V šolskem letu 2019/20 je bila realizacija programa okrnjena zaradi epidemije COVID 19 . 
28. 9. 2019 smo načrtovali aktivnosti v naravi. Izvedli smo jih v Kranjski Gori. Zaposleni so se glede na 
svoje interese udeležili pohoda do Špikovih slapov, Tamarja, Belopeških jezer ali sprehoda po Kranjski 
Gori. Aktivnosti so bile dobro organizirane in izvedene. 
Mesečno smo zaposlene ozaveščali o skrbi za svoje zdravje in jih pri tem spodbujali, da so bili čim bolj 
gibalno aktivni. 
Teka na smučeh in elementarnih iger zaradi pomankanja snega in kasneje razglašene epidemije nismo 
izvedli. 
Zaposleni so imeli skozi celotno obdobje tudi možnost izposoje rekvizitov za nordijsko hojo, tek na 
smučeh.  
  

16. 6. DELOVNA SKUPINA ZA EKOŠOLO 
Člani:  Tadeja Kilar (vodja), Darja Habjan, Rafko Lah, Mateja Stare, Barbka Marin, Andreja 
Modrijan, Maja Škrjanc, Bernarda Rifel, Maja Jesenik Štefin, Denise Zajc, Metka Bizjak, Ema 
Vidic Judež, Iztok Bizjak, predstavnik vsakega oddelka 
Poročilo o delu skupine: V delovni skupini za ekošolo v tem šolskem letu nismo realizirali vseh načrtovanih 
ciljev. 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. V tem šolskem letu je eko bralno značko, ki smo jo ponudili učencem od 1. 
do 6. razreda, opravilo 150 otrok.  
Aktivnosti v posameznih mesecih: aktivnosti v sklopu evropskega tedna mobilnosti (15. 9.–20. 9. 2019), dan 
spodbujanja hoje v šolo peš (september 2019),  podnebni štrajk, ko smo sklenili krog v sodelovanju s sosednjo 
šolo (september 2019), prvošolci so s KP Kamnik sodelovali v projektu Čista voda (oktober 2019), izvedli smo 
dan brez računalnika, telefona, tablice in televizije (november 2019),  aktivnosti v tednu zmanjševanja odpadkov 
(november 2019), 7. 11. 2019 smo pripravili eko konferenco za učitelje En svet, tam smo izvedli delavnice in 
predavanje, s svojimi pobudami so se nam pridružili tudi učenci. Na božični prireditvi smo postavili eko stojnico 
(december), izvedli smo eko tematski dan na temo ČEBELE in SHEMA ŠOLSKEGA SADJA (22. 4. 2020), ki je 
bil izveden v sklopu dela na daljavo in smo ga zaključili s spletno razstavo fotografij izdelkov, sodelovali smo v 
projektu Spodbujajmo prijateljstvo (januar, februar 2020). 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 FORMATIVNO SPREMLJANJE - BRIDGE 
Člani: Anita Rusak Kastelic (vodja), Monika  Jelenc, Ema Vidic Judež, Natalija Rak, Jana 
Trebušak, Petra Zupanc, Mateja Stare, Andreja Modrijan, Barbara Spruk Golob, Jana Razboršek, 
Špela Jenko, Darja Habjan, Simona Podboršek, Mateja Jamnik, Špela Kosmatin, Maja Škrjanc, 
Špela Štular 
Poročilo o delu skupine:  

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1: 

Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja 

Realizirane dejavnosti: 

 

Oblikovanje akcijskega načrta posamezne članice: 

 jaz (osebno): mi (šola) 

 

Delovanje po akcijskem načrtu pri lastni poučevalni praksi 

(spreminjanje lastne poučevalne prakse) 

 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti: 

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

 

Članice smo druga drugi predstavile svoje akcijske načrte  

na osebnem nivoju in na nivoju šole. Ob tem smo si 

izmenjale svoje poučevalne prakse, nasvete, opažanja, 

izkušnje. Kot glasniki dobrih, pozitivnih praks smo imele 

priložnost, da predstavimo in podelimo z drugimi svojo 
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Vrednotenje lastne poučevalne prakse 

 

Soustvarjanje pogovorov o učenju 

 

izkušnjo. Znova ugotavljamo, da imata razmišljanje o lastni 

poučevalni praksi in medsebojno deljenje orodij ter idej za 

izvedbo zelo velik pozitiven vpliv na zadovoljstvo in so zelo 

učinkovita oblika profesionalnega razvoja učitelja. 

Potek izvedbe (kdaj in na kakšen način so bile dejavnosti 
izvedene) 

Dejavnosti so potekale skozi vse leto pri pouku, refleksije 
in pogovori pa v obliki delovnih srečanj, čeprav nam je 
COVID-19 preprečil kakšno srečanje več.  
Pogovori o učenju, katerih glavna tema bo pouk na daljavo, 
bodo v obliki delavnic potekali 27. 8. 2020. 

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali negativne) Zaradi epidemije Covid-19 nismo uspeli izvesti vseh 
srečanj. Evalvacijo smo izvedli korespondenčno. Služila bo 
kot iztočnica za novo načrtovanje... 

Usmeritve za delo v šol. letu 2020-21 Kako gresta formativno spremljanje in pouk na daljavo z 
roko v roki? 
Formativno spremljanje in IKT orodja 
Načrtujemo, spremljamo in vrednotimo svoje poučevalne 
prakse 
Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi pogovorov o učenju 

 

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 2019/2020 nadaljevali z 
zbiranjem podatkov o kulturnem delovanju učencev in učiteljev za tekoče šolsko leto. V letu 2021 nam 
poteče naziv, zato bomo v začetku leta 2021 pripravili vlogo za obnovitev naziva. 
 

16. 9. DELOVNA SKUPINA ZA KAKOVOST 
Člani: Rafko Lah (vodja), Tina Plahutnik, Zdravko Slevec, Anita Rusak Kastelic, Irena Podjed, 
Barbara Spruk Golob, Špela Štular, Danica Mati Djuraki, Špela Kosmatin 
Poročilo o delu: 
Evalvacija načrta izboljšav: ugotovitve, interpretacija, usmeritve. Poročilo deležnikom. Avgust, 
september 2019. 
Udeležba na konferenci SKUPAJ GRADIMO KAKOVOST, zaključna konferenca programa 
Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju 
vzgoje in izobraževanja (OPK), sreda, 28. avgust 2019, Kongresni center Brdo pri Kranju. 
Organizacija pogovorov o učenju, v sodelovanju s skupinami za formativno spremljanje pouka, vzgojni 
načrt, IKT in drugimi strokovnimi delavci zaradi koronavirusa v mesecu aprilu ni bila realizirana. 
Izvedbo načrtujemo 27. avgusta 2020. 
Spremljanje novega triletnega načrta izboljšav. 
Priprave za načrtovanje v šolskem letu 2020/2021. Marec/april 2020. 
Priprava načrta profesionalnega razvoja za šolsko leto 2020/2021. Marec do junij 2020. 
 

16. 10. DELOVNA SKUPINA ZA PODPORO INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIM ZNANJEM 
Člani: Sara Zalesnik (vodja), Zdravko Slevec, Brane Božič, Lidija Vidmar, Danica Mati Djuraki 
Poročilo o delu skupine:  
Skupina je skrbela za objave informacij na informacijskem zaslonu, izobraževanja strokovnih delavcev, 
objavljanje prispevkov na spletni strani. S spletnim orodjem SELFIE je pridobila podatke, kako učitelji 
uporabljajo digitalne tehnologije za inovativno in učinkovito učenje. Rezultate smo analizirali.  
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16. 11.  DELOVNA SKUPINA ZA EVROPSKI PROJEKT SHEMA 
ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE 
Člani: Mojca Praprotnik (vodja), Brane Božič, Anamarija Erčulj, Sara Zalesnik, Andreja Šuštar, 
Mojca Kališnik, Denise Zajc, Rezika Zaletelj 
Poročilo o delu skupine: 
V okviru projekta Shema šolskega sadja in zelenjave (= Šolska shema) smo se tekom šolskega leta 
trudili, da smo učencem večkrat mesečno poleg redne šolske prehrane ponudili tudi dodaten obrok 
svežega sadja in/ali zelenjave. Pozornost smo namenili svežini, kakovosti in lokalni pridelavi omenjenih 
živil. V namen še večje prepoznavnosti in osmišljanja tega projekta smo poleg plakatov na temo Šolske 
sheme, ki so izobešeni na vseh lokacijah, pripravili tudi delavnice za učence. Le-te smo izvedli v času 
pouka na daljavo, in sicer v sklopu eko tematskega dne na temo ČEBELE in SHEMA ŠOLSKEGA SADJA (22. 

4. 2020). Projekt je s strani učencev dobro sprejet, zato bomo v prihajajočem šolskem letu poleg sadja 
in zelenjave učencem ponudili tudi mleko in mlečne izdelke iz naslova tega projekta. 
 

16. 12. DELOVNA SKUPINA ZA MEDPREDMETNO IN VERTIKALNO 
POVEZOVANJE 
Člani: Jana Jus (vodja za vertikalno povezovanje)), Mateja Stare, Gabrijela Vrhovnik, Ema Vidic 
Judež, Tamara Bračič, Darja Habjan, Danica Mati Djuraki, Urška Gostečnik, Anamarija Erčulj,  
Monika Jelenc, Lidija Vidmar (vodja za medpredmetno povezovanje), Metka Bizjak, Tjaša 
Gašpar, Mojca Praprotnik, Mateja Jamnik, Simona Podboršek (vodja za vertikalno povezovanje) 
Poročilo o delu skupine:   
Skupina za vertikalno povezovanje je spremljala cilj: ISKANJE, BRANJE, RAZUMEVANJE IN 
OBDELAVA PODATKOV, in sicer od 2. 3. do 6. 3. 2020. 
Skupina za medpredmetno povezovanje je pripravila dneve dejavnosti, in sicer 19. 6., 22. 6. in 23. 6. 
2020. Učenci od 6. do 8. razreda so imeli športne, naravoslovne in tehnične dneve. 
 

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1: 

Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja 

Realizirane dejavnosti: 

 

 

Spremljanje izbranega cilja: ISKANJE, BRANJE, 

RAZUMEVANJE in OBDELAVA PODATKOV 

 

Realizirani so bili športni dnevi, naravoslovni in 

tehnični dnevi. 

 

Realizirali smo tudi večer v šoli, in sicer za učence, ki 

so obiskovali določene izbirne predmete in učence 

petih razredov matične šole. 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti: 

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Učitelji so si v začetku marca izbrali cilj, opisni kriterij 

in predmet, pri katerem bodo vse to spremljali. Do 

evalvacije niso prišli, saj nas je doletelo delo od 

doma. 

 

Učenci so vsebine izvajali v okviru svojega oddelka.  

 

Učenci so bili navdušeni nad ponujenimi delavnicami 

s področja kemije, biologije, astronomije, logike ... 

 

Potek izvedbe (kdaj in na kakšen 
način so bile dejavnosti izvedene) 

Spremljanje je bilo izvedeno od 2. 3. do 6. 3. 2020 
(vertikalno povezovanje). 
Športni, tehnični in naravoslovni dnevi so potekali 19. 
6., 22. 6., 23. 6. 2020 (medpredmetno povezovanje). 
Odzivi učiteljev in učencev so bili pozitivni. 
Večer radovednih je bil izveden 17. 1. 2020. 

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali negativne) Evalvacije nismo izvedli zaradi izrednih razmer 
(vertikalno povezovanje). 
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Usmeritve za delo v šol. letu 2020-21 Zopet bomo spremljali že omenjeni cilj  (vertikalno 
povezovanje). 
Če bodo okoliščine dopuščale, bomo izvedli tudi 
TABOR/VEČER RADOVEDNIH. 
Izvedeni bodo športni, tehnični in naravoslovni dnevi, 
in sicer ob koncu šolskega leta (medpredmetno 
povezovanje). 
Skupna tabela izvedenih medpredmetnih in 
vertikalnih povezav. 
Vključevanje v pogovore o pouku na daljavo. 

 
 

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:  
Glavni dve 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. Članice smo se sestajale po potrebi. Na prvem srečanju smo preoblikovale operativni načrt 
poučevanja bralnih učnih strategij in v 4. razredu namesto Paukove strategije izbrale miselni vzorec. 
Poučevanje strategij je potekalo po načrtih. Na naslednjem srečanju smo oblikovale navodila za izvedbo 
drugega tedna uporabe bralnih učnih strategij, ki smo ga izvedli v februarju 2019. Tadeja Česen Šink je 
pripravila analizo izvedenega tedna. Na tretjem srečanju smo načrtovale, kako bomo sodelovale na 
Pogovorih o učenju. Danila Hrovat bi pripravila delavnico uporabe programa KOBI. Ker je delo prekinil 
koronavirus, do realizacije ni prišlo. 
 

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1: 

Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja 

Realizirane dejavnosti: 

Poučevanje bralnih učnih strategij v okviru KIZ in 

izvedba drugega tedna uporabe BUS v februarju 2020 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti: 

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Ure KIZ so bile izvedene skozi celo leto, teden bralnih 

učnih strategij je potekal v februarju 2020 

Potek izvedbe (kdaj in na kakšen način so bile 
dejavnosti izvedene) 

Datumi izvedenih ur KIZ so zapisani v tabeli 
medpredmetnih povezav, drugi teden uporabe BUS 
smo izvedli od 10. do 14. februarja 2020. V smislu 
vertikalnega povezovanja smo veseli, da učenci na 
predmetni stopnji uporabljajo strategije, ki se jih 
naučijo do 5. razreda, in sicer časovni trak, ribjo kost, 
pojmovno mrežo v obliki dlani, miselni vzorec, 
Vennov diagram in Paukovo strategijo. 

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali negativne) Pohvalili bi pripravljenost učiteljev za sodelovanje na 
tednu uporabe BUS, saj je analiza pokazala, da so 
strategije uporabili pri različnih predmetih in različnih 
temah. 

Usmeritve za delo v šol. letu 2020-21 Nadaljevanje s sistematičnim poučevanjem bralnih 
učnih strategij in spodbujanje uporabe le-teh v okviru 
tedna BUS. 
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PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-2: 

Vzgajati in usmerjati učence k strpnosti in spoštljivosti 

Realizirane dejavnosti: 

V obdobju celega šolskega leta spodbujamo učence k 

branju literature, ki daje poudarek k strpnosti in 

spoštljivosti.     

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti: 

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Branje je zelo pomembno, saj je osnovno orodje za 

pridobivanje informacij. Razumevanje prebranega 

nam pomaga pri delovanju v vsakdanjem življenju. 

Učenje tehnike branja, avtomatizacija branja, razvoj 

bralnega razumevanja in motivacija za branje od nas 

zahtevajo veliko mero strpnosti in spoštljivosti, saj vse 

naštete dejavnosti potekajo procesno in se jih vsi ne 

naučimo enako hitro in na enak način. Učence smo pri 

vseh dejavnostih v povezavi z bralno pismenostjo 

osveščali o medsebojni strpnosti in spoštljivosti, 

vendar pa je merjenje doseženih ciljev težko, saj se le-

ti izkazujejo v vedenju učencev. 

Potek izvedbe (kdaj in na kakšen način so bile 
dejavnosti izvedene) 

Preko izbire različne literature in dejavnosti učitelji 
razvijamo vrednote kot so odgovornost, spoštovanje, 
razumevanje kaj je prav in kaj narobe, samozavest, 
vljudnost, pomoč drugim, sodelovanje, prijateljstvo, 
domišljijo, poštenost, ljubezen, hvaležnost. 

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali negativne) / 
 

Usmeritve za delo v šol. letu 2020-21 S tem delom bomo nadaljevali. 
 

16. 14. DELOVNA SKUPINA ZA PROJEKT ATS-STEM 
Člani: Monika Jelenc (vodja), Tilen Miklavčič, Metka Bizjak, Tadeja Kilar, Tjaša Gašpar, Danica 
Mati Djuraki, Sara Zalesnik 
Poročilo o delu skupine:  
Delovna skupina se je večkrat sestala tekom šolskega leta. Skupaj smo medpredmetno načrtovali in 
izvedli in evalvirali štiri učne sklope. V tem šolskem letu smo člani skupine namenili veliko časa 
izobraževanju o formativnem spremljanju pouka, sistematičnem spremljanju prečnih veščin in stem 
pristopu k poučevanju (inženirski pristop).  
V novembru smo na šoli izvedli srečanje vseh šol, ki so vključene v projekt. Redno smo se srečevali in 
naredili načrt za to šolsko leto. Udeležili smo se VOX srečanj, izvedli webinar (MOOC), se srečali z našo 
skrbnico Andrejo Bačnik v decembru, v februarju izvedli dan dejavnosti in ga skupaj s skrbnico evalvirali 
in se ponovni srečali na daljavo v juniju. 1. 7. 2020 pa smo izvedli tudi izobraževanje na daljavo, kjer 
smo se preizkusili v načrtovanju STEM dejavnosti. V avgustu pa bomo naredili načrt dejavnosti za 
naslednjo šolsko leto. 
 

16. 15. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO VALETE 
Člani: Tamara Bračič (vodja), Urška Gostečnik, Anamarija Erčulj, Lidija Vidmar, Ivanka Svetec, 
Petra Pirš, Ema Vidic Judež, Sara Zalesnik (naknadno) 
Poročilo o delu skupine:  
Delovna skupina se je sestala tekom celotnega šolskega leta, tudi v času šolanja na daljavo. Pri 
organizaciji smo redno sodelovali s skupino učencev. Ocenjujemo, da je bila delovna skupina uspešna 
in v veliko pomoč razrednikom. Priporočamo tovrstno organizacijo tudi bodočim razrednikom 9. 
razredov. Valeto smo kljub mnogim ukrepom za preprečevanje širjenja bolezni Covid 19 uspešno izvedli.  
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16. 16. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO 
MEDNARODNEGA POSVETA “IZZIVI V ŠOLI” 
Člani: Lidija Vidmar (vodja), Urška Maja Pavlič, Petra Zupanc, Jana Razboršek, Darja Habjan, 
Špela Štular, Sara Kočevar, Nataša Zor, Danica Mati Djuraki, Monika Jelenc, Tadeja Kilar 
Poročilo o delu skupine: Priprave na mednarodni posvet Izzivi v šoli so bile v večini izvedene v času 
od avgusta 2018 do avgusta 2019. V septembru 2019 so potekala zadnja usklajevanja za veliki dogodek, 
ki je bil v soboto, 5. 10. 2019. Na šoli smo gostili 130 učiteljev iz vse Slovenije, pridružilo se jim je še 40 
strokovnih delavcev zaposlenih na OŠ Frana Albrehta in 4 gostje iz tujine (dr. Emma Kell – Velika 
Britanija, Christos Bitsis in Julia Dimou - Grčija ter Gordana Benat - Hrvaška). Poslušali smo plenarni 
predavanji Marka Juhanta in Tomaža Curka. Skupini je uspelo pričarati praznik – praznik učiteljev. 
Evalvacija med udeleženci in člani delovne skupine je pokazala, da je bil mednarodni posvet izjemno 
uspešen in da si udeleženci želije ponovitve. Delovna skupina zato predlaga, da bi se posvet zgodil 
vsaki dve leti. 
 

16. 17. DELOVNA SKUPINA ZA POUK NA DALJAVO 
Člani: Sara Zalesnik (vodja), Lidija Vidmar, Nina Maček, Brane Božič 

Poročilo o delu skupine: Kot skupina smo strokovnim delavcem, staršem in učencem pomagali pri 
delu na daljavo.  Sestanke smo izvajali na daljavo in reševali probleme, s katerimi so se soočali učenci 
in sodelavci. Za vse smo bili dosegljivi na telefonu in elektronski pošti. V začetku junija 2020 smo se 
sestali in načrtovali, kako bi pouk na daljavo nadaljevali v šolskem letu 2020/2021. Odločili smo se za 
uporabo MS Teams za potrebe pouka na daljavo in kot dodatek h klasičnemu pouku. V juniju smo 
organizirali predstavitev za vse strokovne sodelavce, v mesecu avgustu pa izobraževanja po strokovnih 
aktivih, kjer smo skupaj s strokovnimi delavci ustvarili spletne učilnice v okolju MS Teams. MS Teams 
smo predstavili tudi IKT skupini na OŠ Stranje. 

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

PRIREDITEV NOSILEC ČAS 

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Tina Plahutnik, Jana Jus 23. 12. 2019 

Slovenski kulturni praznik Barbara Spruk Golob, Maja Škrjanc, 
Tadeja Kilar 

7. 2. 2020 

Osrednješolska prireditev Tadeja Kilar, delovna skupina Delo na daljavo. 
Prireditev je odpadla. 

Valeta Razredničarke 9. razredov 12. 6. 2020 

Dan državnosti in zaključna prireditev Sara Kočevar, Špela Štular 24. 6. 2020  
v obliki posnetka 

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

Odpadlo zaradi 
epidemije 

Šolsko plesno tekmovanje Učitelji športa 24. 12. 2019 

Božično - novoletna prireditev Andrej Homar, Nataša Zor 19. 12. 2019 

Sprejem prvošolcev Darja Habjan 1. 9. 2019 

Prireditev za bralno značko — praznik 
knjige 

Irena Milivojevič Kotnik 23. 1. 2020 
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Prižig lučk Petra Pirš, Nataša Zor 29. 11. 2019 

130-letnica rojstva Frana Albrehta Tadeja Česen Šink 18. 11. 2019 

Zaključna prireditev za starše Natalija Rak 22. 6. 2020  
(spletni posnetki) 

 

 

17. 2. KULTURNE PRIREDITVE NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH 
PŠ PRIREDITEV NOSILEC ČAS 

 Razstava likovnih izdelkov s kulturnim 
programom v Šoli idej 

Majda Pogačnik, Andreja 
Modrijan 

Neizvedeno zaradi 
izrednih razmer - 

covid 19 

TU 

 
 

Božično novoletna prireditev 

 
Prireditev ob kulturnem prazniku 

 
Dan državnosti in zaključna prireditev 

Jana Trebušak 
 

Gabrijela Vrhovnik 
 

Sara Kočevar, Špela Štular 

23. 12. 2019 
 

7. 2. 2020 
 

24. 6. 2020 
 v obliki posnetka 

ME Komemoracija 
 

Novoletne delavnice 
 

Prireditev ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Prireditev ob kulturnem prazniku 
 

Prireditev ob materinskem dnevu 
 

Prireditev ob dnevu državnosti 

Ivanka Svetec 
 

Petra Zupin, Andrej Kunčič 
Špela Kosmatin 

 
 

Urška Maja Pavlič 
 

Ivanka Svetec 
 

Bernarda Rifel 

25. 10. 2020 
 

3. 12. 2020 
 

24. 12. 2019 
 

7. 2. 2020 
 

Odpadla (Covid-19) 

24. 6.2020  
v obliki posnetka 

NE Komemoracija 
 

Novoletne delavnice za učence in starše 
 

Novoletni koncert ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

 
Prireditev ob kulturnem prazniku 

 
 

Veselo v pomlad 
 

Prireditev ob dnevu državnosti 
 

Zaključna prireditev drugošolcev 

Romana Lah 
 

Razredničarke 
 

Petra Zupanc 
 

Darja Klopčič Lisičić 
 

Odpadlo 
 

Odpadlo 
 

Odpadlo 

25. 10. 2019 

 

2. 12. 2019 

 

24. 12. 2019 

 

7. 2. 2020 

 

 

/ 

 

/ 

 

VP Komemoracija 
 

Božično novoletna prireditev 
Tekmovanje gledaliških skupin 

Andreja Šuštar 
 
Maja Jesenik Štefin 
Maja Jesenik Štefin 

25. 10. 2019 
 
20. 12. 2019 
6. 3. 2020 
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17. 3. OSREDNJEŠOLSKA PRIREDITEV – 22. maj 2020 
Prireditev je odpadla zaradi izrednih razmer. 
 
 

18. PROMET, SAMOZAŠČITA, ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 
18. 1. VARNOST UČENCEV IN PROMETNOVZGOJNE AKCIJE 
 

NOSILEC SODELUJOČI VSEBINA REALIZACIJA VSEBINE 

Simeon 

Klokočovnik, 

Andrej Kunčič, 
Romana Lah, 
Barbka Marin 

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 

Izvedeno avgusta 2020 in po 
vrnitvi zaradi prekinitve pouka 
(Covid 19) 

Simeon 
Klokočovnik 

 

Hišnik, vodja 
podružnične 
šole 

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

Izvedeno 

Simeon 
Klokočovnik 

Andrej Kunčič 

Vodja 
podružnične 
šole 

Priprava prometno varnostnega 
načrta matične šole in 
podružničnih šol 

Izdelava posodobljenega 
načrta, izdan junij 2020 

Simeon 
Klokočovnik 

Andrej, Kunčič, 
Romana Lah, 
Barbka Marin 

Sara Zalesnik, 
razredniki in 
starši učencev, 
kamniški 
policisti 

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

Izpeljan je bil le teoretični del 
kolesarskega izpita. Ostale 
dejavnosti niso bile izpeljane 
zaradi Covid-19. 

Simeon 
Klokočovnik 

Sara Zalesnik, 
člani SPVCP 
Kamnik 

Izvedba šolskega kolesarskega 
tekmovanja ter občinskega 
tekmovanja iz znanja o prometu 

Odpadlo zaradi Covid-19 
 

Simeon 
Klokočovnik 

Člani SPVCP 
Kamnik, AMZS 
Kamnik 

Udeležba na občinskem in 
državnem tekmovanju in 
mednarodnem tekmovanju iz 
znanja o prometu 

Odpadlo zaradi Covid-19 

Simeon 
Klokočovnik, 
Andrej Kunčič 

Učiteljice 
razrednega 
pouka  

Predstavitev prometno 
varnostnega načrta šole  

Predstavitev prometno 
varnostnega načrta na 
uvodnem roditeljskem 
sestanku 

Učiteljice od 
1. do 4. 
razreda 

Policisti, starši Varna pot do šole, ogledi poti in 
nevarnih mest 
Evropski teden mobilnosti 

Vsi 1. in 2. razred PŠ Tunjice 
in Vranja Peč. Učenci so se 
udeležili Evropskega dneva 
mobilnosti. Ob obisku policista 
pa so si ogledali varno pot do 
šole in varno prečkanje ceste. 

Vodje PŠ, 
Simeon 
Klokočovnik, 
Andrej Kunčič 

Policisti, 
razredniki, 
starši 

Opozarjanje na uporabo 
kolesarske čelade 
Pripenjanje z varnostnimi pasovi 

Realizirano na začetku 
šolskega leta 



Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2019/2020                          OŠ Frana Albrehta Kamnik 

60 

 

Razredničarke 
5. razreda 

Policijska 
postaja 
Kamnik 

Policist Leon svetuje Realizirani 2 uri - Nevarnosti 
pirotehnike, Varne točke v 
Kamniku, Skrb za lastno 

varnost, ostalo odpadlo zaradi 
Covid-19 

Simeon 
Klokočovnik 
 

Razredničarke 
5. razreda, 
JUMICAR in 
SPVCP 
Kamnik 

Prometna vzgoja otrok 
Učenec voznik (poligon) 

Ni bilo realizirano, verjetno ni 
bilo sponzorskih sredstev. 

Tina Plahutnik SPVCP 
Kamnik, 
Policija 
Kamnik 

Predavanje Še vedno vozim, 
vendar ne hodim 

Izvedeno 

Anita Rusak 
Kastelic 

Občina 
Kamnik 

Anketa o načinu prihoda v šolo 
in odhoda domov 

Izvedena maja 2020 

Simeon 
Klokočovnik 

Razredniki, 
starši 

Anketa: varna pot v šolo Izvedena oktobra 2019 

 

 

18. 2. EVAKUACIJSKA VAJA 
Koordinator: Brane Božič 
Cilji in namen vaj: 

Namen evakuacijskih vaj 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 ter ugotavljanje, kaj je še potrebno izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole 
čim bolj varna in učinkovita. 
Analiza vaj: 
MATIČNA ŠOLA: 18. 10. 2019 smo na matični šoli izvedli vajo evakuacije Zapustitev šolske stavbe v 
primeru požara. Vaja je potekala ob prisotnosti PGD Kamnik. 
Šola je bila izpraznjena v 5 minutah in 20 sekundah. Šolo je tako zapustilo skupaj 480 učencev in 45 
zaposlenih. Vaja se je zaključila ob 10.50. 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, zato v primeru požara na stopnišču obstaja velika verjetnost otežene evakuacije po njem. 
Vaja je izpolnila pričakovanja in zadane cilje. 
PŠ MEKINJE: 5. 12. 2019 smo na PŠ Mekinje izvedli vajo evakuacije Zapustitev šolske stavbe v primeru 
požara. Vaja je bila interne narave in je potekala brez prisotnosti lokalne gasilske enote. Šola je bila 
izpraznjena v 2 minutah in 25 sekundah, od trenutka, ko je vodja vaje pričel z obveščanjem. Šolo je 
zapustilo 86 učencev, 7 učiteljic in kuharica. Vaja se je zaključila ob 10.52. 
Na obeh izhodih je potrebno poskrbeti za zagozdo, da lahko vrata ostanejo na stežaj odprta in se tako 
omogoči varnejšo evakuacijo. Glede na to, da se šola zaklepa je potrebno poskrbeti tudi, da imajo vsi 
zaposleni vedno pri sebi ključe od obeh vrat. Priporočljiva je izdelava univerzalnega ključa za obe 
ključavnici. Vaja je izpolnila pričakovanja in zadane cilje. 
PŠ NEVLJE: 17. 10. 2019 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. Šola je bila izpraznjena 
v 2 minutah in 3 sekundah. Učenci 5.razreda so bili ta dan odsotni. Šolo je tako zapustilo skupaj 88 
učencev in 6 zaposlenih. Vaja se je zaključila ob 10.40. Vaja je izpolnila pričakovanja in zadane cilje. 
PŠ TUNJICE: 21. 10. 2019 smo na PŠ Tunjice izvedli vajo evakuacije Zapustitev šolske stavbe v primeru 
požara. Vaja je potekala ob prisotnosti PGD Tunjice. Šola je bila izpraznjena v 1 min in 45 sekundah. 
Šolo je tako zapustilo skupaj 42 učencev in 4 zaposleni. 
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Vodja podružnične šole predlaga, da bi bilo smiselno obveščanje s šolskim zvoncem, npr. zvonjenje 
10 sekund. Sicer zvonca, katerega stikalo se nahaja v avli, ne uporabljajo. 
Vaja je izpolnila pričakovanja in zadane cilje. Edino težavo predstavlja intervencijska pot, ki je zaradi 
pomanjkanja prostora za parkiranje večkrat neprehodna. 
 

19. SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 
 

S KOM IZVEDENO KDO 

Aktiv ravnateljev občin Kamnik 
in Komenda 

Koordinacija skupnih aktivnosti: revija pevskih 
zborov, prevozi na tekmovanja 

Ravnatelj 

Aktiv pomočnikov ravnatelja 
občin Kamnik, Komenda, 

Domžale 

Izmenjava idej in praks, aktualna tematika, 
organizacija 

Anita Rusak 
Kastelic 

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

Strokovni delavci in 
učenci 

OŠ Toma Brejca Kultura dobrega sodelovanja, Bralna značka, 
projekt Popestrimo šolo 

Ravnatelj, Svet 
šole, Svet staršev 

Aktiv specialnih pedagoginj 
občin Kamnik in Komenda; OŠ 

Roje 

Študijska srečanja vezana na aktualno 
problematiko, strokovni aktivi specialnih 

pedagoginj 

Specialne in 
socialne 

pedagoginje 

Občinski aktiv učiteljev 
nemščine 

Skupne aktivnosti (aktivi v živo in online, 
organizacija ekskurzij, pomoč pri pripravi 

gradiv) 

Lidija Vidmar 

Aktiv svetovalnih delavk občin 
Kamnik in Komenda 

Študijska srečanja vezana na aktualno 
tematiko 

Svetovalne 
delavke 

Aktiv knjižničark občin Kamnik 
in Komenda 

Strokovno sodelovanje šolskih knjižničark 
občin Kamnik in Komenda ter vodstva 
Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik 

Tadeja Česen 
Šink in Irena 

Milivojevič Kotnik 

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

Učitelji, učenci in 
starši 

Glasbena šola Kamnik Skupne prireditve Delavci šole, 
učenci šole, 

ravnatelj 

Matična knjižnica Kamnik Razstava v okviru projekta Moja prva knjiga Aktiv 5. razreda 

Matična knjižnica Kamnik Projekt Rastem s knjigo (bibliopedagoški uri v 
MKK) 

Sedmošolci, 
knjižničarki, 

učitelji 

Zavod RS za šolstvo Bralna pismenost Delovna skupina 

Ministrstvo za šolstvo 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; vzgoja za zdravje; 

Učenci in delavci 
šole, ravnatelj 
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posvetovanje in sodelovanje v procesu 
reševanja težav 

Policijska postaja Kamnik Sodelovanje z rajonskim 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 
KD odpadel zaradi  izrednih razmer Covid-19 

Mateja Jamnik 

Delovne organizacije iz 
Kamnika in okolice 

Ogledi poklicev Tina Plahutnik 

OŠ Stranje, OŠ Marije Vere, 
srednješolski zavodi iz 

Kamnika, Domžal, Ljubljane, 
Kranja, Nakla 

Sejem srednjih šol Tina Plahutnik 

CIRIUS Kamnik, OŠ 27. julij, 
Zveza Sonček, Društvo 

študentov invalidov, Dnevni 
center za gibalno ovirane 

mladostnike Kamnik 

V okviru projekta Korak k sončku Irena Podjed 

Gojmir Lešnjak-Gojc Snemanje prispevka za oddajo Posebne 
zgodbe - na RTV Slovenija - zgodba o 

disleksiji. 

Janja Hribernik 

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

Simeon 

Klokočovnik 

Komunalno podjetje Kamnik 
(KPK) 

Sodelovanje o ozaveščanju o pomenu pitne 
vode 

Aktiv učiteljic 1. 
razreda 

Zdravilni gaj Vodena vadba na poligonu PŠ Tunjice 

OŠ Stranje in OŠ Komenda 
Moste 

Predstavitev MS Teams Delovna skupina 
za pouk na 

daljavo 

 

 

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. 
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20. 1. RAZISKOVALNE NALOGE 
Koordinator: Danica Mati Djuraki 

Naslov raziskovalne naloge Mentor Dosežek 

Zaprt Ekosistem 
(Nejc Grčar) 

Monika Jelenc Uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo 
izvedeno kasneje zaradi izrednih razmer 

Covid-19 

Pomen mišic, vpliv prehrane na 
športnika in poškodbe pri hokeju 

 (Beno Vrečar) 

Monika Jelenc Sodelovanje na regijskem tekmovanju 

Galvanski člen 
(Gregor Parazajda in Anže Rifel) 

Danica Mati Djuraki Uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo 
izvedeno kasneje zaradi izrednih razmer 

Covid-19 

Pomen arhitekture v športu 
(Žan Rozoničnik) 

Ema Vidic Judež Uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo 
izvedeno kasneje zaradi izrednih razmer 

Covid-19 

3D ozvezdja 
(Miha Okorn) 

Danica Mati Djuraki Uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo 
izvedeno kasneje zaradi izrednih razmer 

Covid-19 

 
NACIONALNO TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠO PODJETNIŠKO IDEJO MLADIH POPRI  

Podjetniška ideja 
OKSI – spletna aplikacija za izračun ogljičnega 

odtisa 
Naja Dobovšek in Kim Osenar 

Ema Vidic Judež 

Rosana Kleindienst 

Zlato priznanje na regijskem 
predizboru POPRI 

Podjetniška ideja 
GARBOX – SOBNI VRTIČEK 

Nejc Grčar, Zala Leban, Vita Škrjanc, Lenart 
Torkar, Alina Učakar 

 

Danica Mati Djuraki 

Rosana Kleindienst 

Zlato priznanje na regijskem 
predizboru POPRI 

 

Podjetniška ideja 
MCBEE – multifunkcijska klopca 

Gaja Vdovč, Nika Kordič Zamljen, Manca 

Homar, David Krumperstar, Patrik Kerznar 

Osolnik 

Danica Mati Djuraki 

Rosana Kleindienst 

Uvrstitev na regijski predizbor 
POPRI 

 

21. NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA   
Zaradi razglašene epidemije v državi se Nacionalno preverjanje znanja ni izvedlo. 
 
 

22. POUK NA DALJAVO - EVALVACIJA 

Aktiv Evalvacija (uspešne strategije, najpomembnejša spoznanja, pomanjkljivosti, 

cilji, ki jim bomo sledili v prihodnje,…) 
»Človek se ne uči iz izkušnje, pač pa iz refleksije izkušnje.« (Deway, 1910, poBrock, 2015). 

1. razred V času izvajanja dela na domu smo v aktivu poiskale in se učile uporabljati različne 

platforme in pri tem pomagale tudi staršem. Na delo smo se prilagodile tako, da smo 

uporabile samo bistvo, ki je bilo pomembno za pouk. 
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Vzpostavile smo drugačen stik s starši in s tem dobile tudi drugačen pogled na 

družinske situacije. Stiki s starši so bili večinoma pristnejši in pozitivni. Za vso podporo 

s strani učiteljev so bili starši hvaležni.  

Izvajalke 

dodatne 

strokovne 

pomoči 

Izvajalke dodatne strokovne pomoči smo se prilagodile specifičnim značilnostim naših 

učencev. Z njimi in njihovimi starši smo stopale v kontakt preko video konferenc, 

telefona, elektronske pošte. Glede na individualne potrebe učencev smo prilagajale 

navodila in učne vsebine učiteljev, izvajale pouk na daljavo preko video konferenc, jim 

nudile oporo in podporo pri usvajanju IKT spretnosti. Med seboj smo bile v rednem 

stiku. Opažamo, da so nekateri naši učenci v času pouka na daljavo uspešno sledili 

učni snovi in jim je ta način dela ustrezal, drugi pa so potrebovali veliko spodbud in 

podpore, da so zmogli predelati učne vsebine.  

Posamezni individualizirani programi so bili v času izvedbe šolanja na daljavo za 

posamezne kritične učence aktualizirani s prilogo Akcijski načrt pomoči (obrazec 

pripravili specialna pedagoginja Maja Berlec in socialna pedaginja Tjaša Božič za 

skupna učenca). 

Šport Kljub vmesni prekinitvi pouka v šoli zaradi epidemije COVID-19 je bila vsa teoretična 

učna snov predelana. Tudi praktične vsebine so bile realizirane v zadostnem obsegu. 

Pri vrnitvi učencev nazaj v šolo ni bilo opaziti pomembnih primanjkljajev, morda le 

malenkostno na področju vzdržljivosti. 

Družboslovje Pri zgodovini, geografiji in likovni umetnosti se pouk izvaja fleksibilno. Pri zgodovini v 

8. razredu in geografiji v 6. razredu učna snov ni bila v celoti realizirana. Dobra so bila 

redna srečanja članic aktiva preko spleta, kjer smo izmenjavale izkušnje in ideje za 

pouk. Cilj: več medpredmetnega povezovanja tudi v času pouka na daljavo.    

Slovenščina Učiteljice pri slovenščini nismo imele večjih težav, imele smo že ocene, eno smo še 

pridobile na daljavo, učenci so bili pri delu dokaj samostojni, le redki so potrebovali 

dodatno razlago. Učiteljice smo (so) se z učenci srečevale prek Teamsa ali Zooma. 

Knjižnica Knjižničarki sva v času pouka na daljavo s pomočjo orodja Sway  pripravili predstavitev 

e-gradiv in dostop do njih, zbrali sva informacije o tem, kdo vse pripoveduje pravljice 

na daljavo, izvedli sva literarni natečaj ob dnevu poezije z naslovom Pesem o mami 

ali pomladi, pripovedovali sva pravljice na daljavo in posnetke objavili na šolski spletni 

strani, s pomočjo orodja Forms sva učencem omogočili glasovanje za Mojo naj knjigo 

in opravljanje bralne značke za učence predmetne stopnje, pripravili sva predstavitev 

učnih gradiv za svet staršev in sezname plačljivih in brezplačnih gradiv, ki jih bodo 

učenci uporabljali v prihodnjem šolskem letu, z orodjem Padlet sva pripravili oglasno 

desko na temo Kaj beremo doma. Knjižničarka Irena je poleg navedenega poučevala 

slovenščino na daljavo, knjižničarka Tadeja pa je v tem času zaključila s prenosom 

knjižničnega gradiva v sistem Cobiss. Za sodelovanje in skupno načrtovanje dela sva 

uporabljali orodje Teams. Za učence predmetne stopnje sva odprli tudi spletno učilnico 

z informacijami o dostopnosti in vrstah e-gradiv. Pripravili sva seznam kakovostnih 

igranih in animiranih filmov.      

5. razred V času, ko smo izvajali pouk na daljavo, je večina učencev opravljala dane zadolžitve 
odgovorno. 
V prvem tednu so nam sporočali, da je bilo prilagajanje težko, nato je delo dobro steklo. 
Zadovoljni so bili s pripravljenim gradivom, načinom posredovanja in komunikacijo. 
Mnogi učenci do ustvarili svoj elektronski naslov, zato smo s svojimi učenci pogosto 
komunicirali. Srečevali smo se tudi preko video povezav. V tem času so učenci postali 
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bolj samostojni, opravili so nekatere naloge, ki jih verjetno ne bi, če bi pouk potekal v 
šoli, saj so imeli za izvedbo več časa in tudi pomoč staršev. Imeli so tudi več časa za 
pripravo na ocenjevanje znanja, ki so bila vsa predhodno pravočasno napovedana. 
Razvili so se tudi posebni medsebojni odnosi med učiteljem – učencem – starši. 

Tuji jeziki Za najbolj uspešno se je pokazalo SODELOVANJE med vsemi članicami aktiva in z 

ostalimi sodelavci. Pomembna spoznanja: veliko je balasta, ni pomembno število 

opravljenih nalog, manj je več, kako smo usposobljeni za delo z IKT. Cilji: 

vključevanje IKT v celoletno delo, navajanje učencev na večjo samostojnost in 

uporabo tehnologije za potrebe pouka.  

2. razred • Podpora in sodelovanje med članicami aktiva 

• Izmenjava gradiv za učence 

• Vključevanje IKT orodij 

• Sodelovanje z učitelji DSP, OPB, TJA in knjižničarkama 

• Dobra odzivnost in podpora staršev 

• Vključevanje v webinarje 

• Pomanjkanje IKT opreme pri nekaterih učencih 

• Učenci so bili brez učnih gradiv 

Naravoslovje • Redna spletna srečanja, kjer smo reševali aktualno problematiko 

• Izmenjava dobrih praks 

• Skupno predmetno načrtovanje 

• Člani smo skrbeli za lastno izobraževanje (študijske skupine, webinarji, IKT 

spletno usposabljanje) 

Kljub delu na daljavo smo ostali povezani in smo uspeli skupaj načrtovati in tudi 

evalvirati naše delo 

Podaljšano 

bivanje 

• Podpora in sodelovanje med člani aktiva 

• Redna srečanja članov aktiva preko spleta. 

• Tedenski načrt dela za učence. 

• Tutorstvo učencem 

• Sodelovanje z razredniki 

• Tedenska oddaja poročil 

• Sodelovanje na webinarjih    

4. razred • Redna srečanja članic aktiva preko spleta 

• Izmenjava pripravljenih gradiv za učence 

• Tedenski načrt dela za učence 

• Posredovanje gradiv staršem preko e-maila 

• Srečevanje z učenci preko videokonference 

• Preverjanje znanja učencev preko video-klicev ali spletnih aplikacij (Forms) 

• Vključevanje IKT v celoletno delo, navajanje učencev na večjo samostojnost 

in uporabo tehnologije za potrebe pouka. 

• Izvajanje dopolnilnega pouka (videoklic) 

3. razred + Dobro sodelovanje med vsemi članicami aktiva -  

   izmenjava gradiv preko e-pošte, skupni dogovori preko orodja 

   Teams 

+ Okvirni tedenski načrt za starše zaradi lažje organizacije dela doma 
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+ Kratka in jasna navodila učencem za domače delo - manj je več; 

   dejavnosti so bile zasnovane tako, da ni bilo potrebno tiskanje 

+ Stik s starši preko e-pošte, telefona 

+ Srečevanje z učenci preko videokonference ( Teams, Zoom, Arnes) 

+ Zbiranje dokazov o učenju (orodje Sway)  

+ Uporaba krajših poučnih filmov in projekcij za razlago snovi 

-veliko časa preživetega pred računalnikom; nisi vedel, kdaj je čas za delo, kdaj je 

tvoj prosti čas   

Pojavila se je potreba po dodatnem izobraževanju s področja IKT tehnologije za vse 

deležnike (otroci, starši, učitelji). 

Svetovalni 

delavki 

Letošnje šolsko leto je od 11. 3. 2020 za svetovalno službo predstavljalo poseben 
izziv. Šolanje na daljavo je bilo izziv za vzpostavitev in ohranjanje stika z učenci, starši 
in strokovnimi delavci, zaznavanje socialnih stisk, čustvenih stisk, morebitnega 
družinskega nasilja. Svetovalni delavki sva bili v času pouka na daljavo v dnevnem 
stiku z vodstvom, tedenskem stiku z razredniki in izvajalkami DSP, z učenci sva 
vzpostavljali stik s pomočjo spletnih anket, največ po mailu, v spletnih učilnicah. S 
starši sva komunicirali po telefonu ali elektronski pošti.  

 
23. Tedenski zapis dogodkov v šolskem letu 2019/2020 
43. TEDEN 
22. junij 2020 do 26. junij 2020 
Za nami je zadnji teden pouka v tem šolskem letu, pred nami pa so poletne počitnice. V tem tednu smo imeli tri delovne 
dneve, saj je bil v četrtek, 25. junija, državni praznik dan državnosti, v petek, 26. junija pa prvi dan počitnic. Zadnji trije 
dnevi so bili polni aktivnosti tako v naravi kot tudi v razredih.  
V ponedeljek, 22. junija, so imeli osmošolci naravoslovni dan, na katerem so izvajali naravoslovne eksperimente, 
sedmošolci so imeli športni dan, šestošolci pa tehniški dan na temo poklicev. Mekinjski petošolci so spoznavali Kamnik, 
učenci 5. b so se učili o prometnih predpisih, učenci 1., 3. in 4. razreda iz Mekinj so se igrali igre naših dedkov in babic, 
mekinjski drugošolci pa so imeli naravoslovni dan z raziskovanjem gozda. Tretješolci matične šole so v okviru tehniškega 
dne izdelali raketo in uredili razred, neveljski prvošolci so imeli kulturni dan z naslovom Praznik črk, neveljski drugošolci pa 
naravoslovni dan z naslovom Poletje. Učenci 1. b pa so se ta dan na šolskem vrtu igrali športne igre. 
V torek, 23. junija, so imeli osmošolci tehniški dan z naslovom Počitniško ustvarjanje, sedmošolci so v okviru 
naravoslovnega dne raziskovali gozd, šestošolci pa so imeli športni dan. Vsi učenci podružnice Tunjice so v okviru 
športnega dne odšli v Zdravilni gaj, učenci 1., 2., 3. in 5. razreda v Mekinjah so se igrali skakalne in tekalne igre. Učenci 4. 
razreda v Nevljah so pripravili razredno prireditev ob državnem prazniku in predajo ključa. Na šolskem vrtu so se ta dan 
športne in zabavne igre igrali učenci 4. a., 4. b, 2. a, 2. b, 3. a in 3. b. Učenci 1. b so v okviru tehniškega dne izdelali izdelek 
iz das mase.  
Pred nami je bil le še zadnji dan pouka v tem šolskem letu. V sredo, 24. junija, so si učenci prvo šolsko uro v svojih 
razredih ogledali video posnetek šolske prireditve ob državnem prazniku dnevu državnosti, sledilo je druženje in podelitev 
spričeval. 
Zaradi že znanih razlogov je bilo to leto nekaj posebnega. Kljub situaciji smo zmogli in zmagali, zato učencem in učiteljem 
čestitamo za vse uspehe in cilje, ki so jih dosegli, vsem pa želimo predvsem mirne in zdrave počitnice.          
42. TEDEN 
15. junij 2020 do 19. junij 2020 
Devetošolci so v ponedeljek, 15. junija, uradno zaključili s šolanjem, v šolo so ta dan prišli le še po spričevala.  
Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda iz Tunjic so imeli ta dan naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali 
zdrav način življenja, neveljski drugošolci so imeli naravoslovni dan z naslovom Moje okolje, neveljski prvošolci pa so imeli 
prav tako naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali različna življenjska okolja.  
V torek, 16. junija, so imeli neveljski drugošolci tehniški dan, na katerem so izdelali didaktično igro.  
V sredo, 17. junija, so imeli učenci 1. b zdravniški pregled, učenci drugega razreda iz Nevelj pa so imeli kulturni dan z 
naslovom Moja pravljica. 
V četrtek, 18. junija, so imeli četrtošolci matične šole naravoslovni dan, vranjepeški četrtošolci in petošolci so imeli športni 
dan, plesne igrarije so se igrali neveljski drugošolci, v športnih igrah so se preizkušali neveljski tretješolci, neveljski 
četrtošolci pa so odšli na pohod. Športno aktivni so bili tudi učenci iz Mekinj, in sicer so drugošolci odšli na pohod do 
Samotnega mlina, četrtošolci pa na pohod po okolici. Ta dan so imeli kulturni dan neveljski petošolci, ki so spoznavali 
Kamnik. Mekinjski prvošolci pa so se v okviru naravoslovnega dne pogovarjali o zdravih navadah.  
V petek, 19. junija, so imeli učenci 5. a športni dan, v okviru katerega so spoznavali prometne predpise, četrtošolci matične 
šole so odšli na pohod, mekinjski tretješolci so v okviru naravoslovnega dne spoznavali zrak in njegove lastnosti, tudi 
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mekinjski drugošolci so imeli naravoslovni dan, na katerem so spoznavali živali in rastline na travniku. Učenci 1. razreda iz 
Nevelj so imeli ta dan zdravniški pregled, mekinjski prvošolci so na tehniškem dnevu gubali papir, učenci 1. a pa so v 
okviru tehniškega dne izdelali okvir za fotografijo. Tudi vsi učenci predmetne stopnje so imeli dan dejavnosti. Osmošolci so 
imeli športni dan, sedmošolci tehniški dan na temo poklicev, šestošolci pa naravoslovni dan, v okviru katerega so odšli 
raziskovat v gozd.  
V povezavi s projektom Korak k sončku, ki ga letos zaradi znanih razlogov kot do sedaj nismo mogli izvajati, so četrtošolci 
zgolj preko zgodbe in pogovora o deklici Lani spoznali, kaj je disleksija. Učenci so zgodbo zelo dobro razumeli, saj so 
težave in močna področja posameznika z disleksijo povezali z delovanjem njegovih možganov. Učenci pa se veselijo tudi 
srečanja z znanim igralcem - Gojcem in držijo pesti, da srečanje z njim naslednje šolsko leto bo.  
Za konec omenimo še to, da so v torek, sredo in četrtek potekale tudi ocenjevalne konference.  
41. TEDEN 
8. junij 2020 do 12. junij 2020 
Pred nami je še zadnji teden pouka za devetošolce. V tem tednu se je vodstvo šole na pobudo učencev 9. razreda in 
nekaterih staršev odločilo, da devetošolcem vseeno dovoli izvedbo valete na šolskem vrtu, zato so se začele intenzivne 
priprave nanjo. V tem tednu pa se je začelo tudi vračanje učbenikov. Poleg tega je bilo v tem tednu izvedenih tudi veliko dni 
dejavnosti.  
V torek, 9. junija, so imeli učenci 4. razreda podružnice Mekinje naravoslovni dan z naslovom Gozd. V četrtek, 11. junija, so 
imeli učenci 5. razreda iz Mekinj naravoslovni dan na temo odraščanja, učenci 4. a so v okviru kulturnega dne spoznavali 
domače mesto Kamnik, učenci 3. razreda iz Nevelj so poslušali glasbeno pravljico, učenci 1. a pa so odšli na pohod do 
Mekinj.  
V petek, 12. junija, so se z valeto od šolskih klopi poslovili devetošolci, ki so na šolskem vrtu pripravili lepo prireditev. 
Učenci kombiniranega oddelka 3. in 4. razreda v Tunjicah so se v okviru naravoslovnega dne pogovarjali o zdravju, 
neveljski četrtošolci pa o gozdu. Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči so imeli športni dan, 
sprehodili so se po domači okolici, učenci 1. b pa so odšli na pohod do Mekinj.  
40. TEDEN 
1. junij 2020 do 5. junij 2020 
V tem tednu smo dočakali postopno vrnitev vseh učencev nazaj v šolske klopi. V ponedeljek so se v šolo vrnili učenci 4. in 
5. razreda, v sredo so se jim pridružili še učenci od 6. do 8. razreda. Učenci so glede na priporočila NIJZ zdaj spet združen i 
skupaj v svojih oddelkih kot pred izbruhom koronavirusa. Še vedno se upoštevajo navodila za preprečevanje širjenja 
virusa, upoštevajo se vsa higienska priporočila, predvsem pa zagotavljanje zadostne fizične razdalje. Pouk poteka tako, da 
učenci ne menjajo učilnic, ampak ostajajo ves čas v svoji matični učilnici, k njim v razred pa prihajajo različni učitelji. Malica 
za vse učence, delno pa tudi kosilo za učence nižjih razredov potekata v učilnicah, učenci višjih razredov pa po natančnem 
razporedu kosijo v jedilnici, pouk športa poteka na prostem, na šolskem vrtu. 
Naj za konec omenimo še dve dejavnosti tega tedna, in sicer so prvošolci matične šole v torek (1. a) in sredo (1. b) izvedli 
kulturni dan, v okviru katerega so spoznavali življenje nekoč.      
39. TEDEN 
25. maj 2020 do 29. maj 2020 
V tem tednu so se v šoli učencem prvega triletja pridružili še učenci 9. razreda. Pouk je glede na priporočila NIJZ potekal v 
manjših skupinah, po 15 učencev. Devetošolci so bili razdeljeni v 6 skupin, pouk pa so imeli v stalnih učilnicah v tretjem 
nadstropju šole. Učenci so ostajali v razredih, k njim v učilnice pa so prihajali učitelji. Delo je potekalo precej mirno in brez 
večjih težav. Pouk športa je potekal na šolskem vrtu. 
V tem tednu je bilo izvedenih še nekaj dni dejavnosti, in sicer so imeli učenci kombiniranega oddelka 4. in 5. razreda na 
Vranji Peči v ponedeljek, 25. maja, tehniški dan. V torek, 26. maja, so imeli tretješolci matične šole naravoslovni dan na 
temo gibanja, v četrtek, 28. maja, pa so imeli tretješolci podružnice Nevlje naravoslovni dan na temo človeškega telesa in 
čutil. 
Proti koncu tedna, natančneje v četrtek, 28. maja, pa je vlada na seji sprejela sklep, da se v šole postopoma vračajo tudi 
ostali učenci. Za ponedeljek, 1. junija, je bil napovedan prihod učencev 4. in 5. razreda, za sredo, 3. junija, pa še prihod 
učencev od 6. do 8. razreda. V petek, 29. maja, so se na šoli zato odvijale aktivnosti v povezavi s prihodom učencev v šolo, 
in sicer s pripravo obvestil, z organizacijo pouka, z upoštevanjem novih priporočil NIJZ in skladno s tem s pripravo 
prostorov oziroma učilnic. 
38. TEDEN 
18. maj 2020 do 22. maj 2020 
V ponedeljek, 18. maja, so se za učence prvega triletja ponovno odprla šolska vrata. Učiteljice so jih upoštevaje vse 
preventivne ukrepe sprejele mirno in pripravljeno. Učenci so zasedli vsak svoj stolček in pouk se je lahko “začel” oziroma 
nadaljeval. Seveda so se učitelji z učenci najprej pogovorili o situaciji, o navodilih, poučili so jih o preventivnih ukrepih. 
Učenci so pravila lepo sprejeli in upoštevali. Kot je že znano, učenci od 4. do 9. razreda še ostajajo doma. Z naslednjim 
tednom se v šolo vračajo devetošolci in z njimi tudi vsi učitelji. Do konca šolskega leta pa se torej doma še naprej šolajo 
učenci od 4. do 8. razreda. Z naslednjim tednom se v šole delno vračajo tudi tisti učenci od 4. do 8. razreda, ki potrebujejo 
učno pomoč.  
Pa poglejmo še, kako je bilo v tem tednu z realizacijo dnevov dejavnosti. V ponedeljek so imeli vsi učenci predmetne 
stopnje športni dan – atletika in gibanje v naravi. V sredo, 20. maja, so učenci 4. b v okviru tehniškega dne ustvarjali iz 
odpadne embalaže. Tehniški dan z enako vsebino so imeli v petek, 22. maja, tudi učenci 4. a. Prav tako v petek so imeli 
drugošolci in tretješolci matične šole kulturni dan na temo glasbene pravljice z naslovom Peter in volk, prvošolci matične 
šole pa so ta dan v okviru naravoslovnega dne raziskovali travnik ter njegove rastline in živali.       
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37. TEDEN 
11. maj 2020 do 15. maj 2020 
Epidemija koronavirusa se je toliko umirila, da je vlada v tem tednu potrdila, da se z naslednjim tednom učenci prvega 
triletja, teden dni kasneje pa tudi devetošolci, res vračajo v šole. Učenci od 4. do 8. razreda bodo šolanje zaključili na 
daljavo in v tem času zato intenzivneje poteka tudi ocenjevanje učencev na daljavo. V zadnjem tednu izobraževanja na 
daljavo so mnogi oddelki izkoristili čas in izvedli še nekaj dni dejavnosti. Poglejmo, kaj vse so počeli učenci na 
naravoslovnih, športnih in kulturnih dnevih. 
V ponedeljek, 11. maja, so imeli učenci kombiniranega oddelka 4. in 5. razreda na Vranji Peči naravoslovni dan na temo 
vzgoje za zdravje. Vsi učenci podružnice Nevlje so imeli športni dan, tudi učenci 5. a in 5. b so v okviru športnega dne odšl i 
“v naravo za zabavo”. Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči so v okviru naravoslovnega dne 
raziskovali travnik. 
V sredo, 13. maja, so imeli drugošolci matične šole kulturni dan na temo branja. 
V četrtek, 14. maja, so si učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda iz Tunjic v okviru kulturnega dne ogledali lutkovno 
predstavo, četrtošolci matične šole so odšli na pohod, mekinjski tretješolci pa so v okviru naravoslovnega dne skrbeli za 
zdravje in spoznavali čutila. 
V petek, 15. maja, so imeli vsi učenci podružnice Mekinje kulturni dan, v okviru katerega so si ogledali izobraževalno 
oddajo, učenci od 1. do 4. razreda v Tunjicah so v okviru tehniškega dne izvedli pomladno delavnico, učenci 3. a in 3. b so 
imeli naravoslovni dan povezan z zdravjem in čutili, učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči pa so 
odšli na gozdno pustolovščino. 
Za konec naj omenim še to, da smo imeli učitelji šole v petek tudi 2. videokonferenco v zgodovini naše šole, na kateri smo 
se podrobno seznanili z navodili glede odprtja šole v naslednjem tednu. 
36. TEDEN 
4. maj 2020 do 8. maj 2020 
Po počitnicah smo ponovno padli v ritem šolanja na daljavo. 
Na šoli se učitelji pripravljajo na ocenjevanje znanja na daljavo, v petek pozno popoldne pa smo prejeli navodila MIZŠ, 
ZRSŠ in NIJZ za postopno rahljanje ukrepov za vrnitev učencev v šole in vrtce. 
Mnogi naši učenci so imeli v tem tednu športni dan. Uživali so lahko v lepem sončnem vremenu, v okolici doma in s svojimi 
domačimi.  
V ponedeljek, 4. maja, so imeli učenci kombiniranega oddelka iz Tunjic naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali 
človeško telo. Učenci kombiniranega oddelka prvošolcev in drugošolcev prav tako iz Tunjic so imeli športni dan, tako da so 
si doma pripravili vadbeni poligon. Neveljski prvošolci so športni dan poimenovali Ko dvorišče postane igrišče. Tudi 
drugošolci iz Nevelj in matične šole so imel v ponedeljek športni dan z domačimi olimpijskimi igrami. 
V torek, 5. maja, so imeli športni dan v naravi tudi prvošolci matične šole. 
Vsi učenci podružnice Mekinje so svoje gibalne sposobnosti preverjali v četrtek, 7. maja. Na ta dan so na spomladanski 
pohod odšli tudi tretješolci matične šole. 
Lepo sončno in toplo vreme smo torej ta teden izkoristili za gibanje v naravi, v naslednjem tednu pa nas čakajo priprave na 
vrnitev učencev prvega triletja v šolo. 
35. TEDEN 
27. april 2020 do 1. maj 2020 
Za nami je teden prvomajskih počitnic, v katerem smo imeli dva praznična dneva, in sicer ponedeljek, 27. april, in petek, 1. 
maj. Glede na to, da šolanje poteka na daljavo, so imele tokratne počitnice vendarle malo drugačen priokus. Epidemija 
koronavirusa se je sicer precej umirila. V tem tednu so se zato začeli sproščati nekateri ukrepi, med drugim je bilo že 
možno prestopiti meje občin, po praznikih se bodo ponovno zagnale nekatere gospodarske dejavnosti, vlada pa je sprejela 
tudi odlok o pripravah na ponovno odprtje šol in vrtcev. V šole naj bi se v omejenem številu vrnili 18. maja, in sicer le učenci 
prvega triletja, teden dni kasneje pa še devetošolci. Ostali učenci naj bi šolsko leto končali na daljavo. 
Čeprav verjetno življenje ne bo nikoli več tako, kot smo ga bili vajeni, vseeno upamo, da se razmere čim prej umirijo in da 
bi lahko čim bolj normalno živeli naprej. 
34. TEDEN 
20. april 2020 do 24. april 2020 
V zapisu tega tedna poročamo o dnevih dejavnosti, o spremembah v povezavi z NPZ in pri vpisu v srednje šole ter 
najpomembnejšem dnevu dejavnosti za vse učence – eko dnevu. 
MIZŠ je sporočilo, da letos zaradi razmer izvedba NPZ za 6. in 9. razred odpade. V ponedeljek, 20. aprila, smo staršem 
odprli možnost elektronske prijave na izbirne predmete, podaljšano bivanje, jutranje varstvo in prehrano za naslednje 
šolsko leto. V povezavi s predstavitvijo izbirnih predmetov smo v tem tednu organizirali tudi videokonferenco za učence in 
starše v orodju Teams. Objavljen pa je bil tudi nov rokovnik za vpis v srednje šole. Rok za prijavo v srednjo šolo je po 
novem 11. maj 2020, vpis bo potekal od 30. junija do 6. julija 2020. Vse ostale aktivnost, kot so preizkusi nadarjenosti, 
prenos prijav, omejitev vpisa so zato temu prilagojene oz. spremenjene. Prijavnice letos starši oz. učenci na srednje šole 
pošljejo sami.  
Naj omenimo še dneve dejavnosti tega tedna. V ponedeljek, 20. aprila, so si učenci 3. in 4. razreda Tunjice ogledali 
lutkovno predstavo, mekinjski četrtošolci pa so imeli ta dan naravoslovni dan na temo človeškega telesa.   
V sredo, 22. aprila, na svetovni dan Zemlje, pa smo z vsemi učenci izvedli eko dan z naslovom Čebele. Aktivnosti so 
pripravile članice eko odbora. Učenci predmetne stopnje so najprej poslušali Medeno pravljico, potem so pripravili sadno 
solato, sadni vitaminski napitek, sadna nabodala, za konec pa izdelali in poslikali panjsko končnico ali izdelali hišico za 
čebele samotarke, svoje aktivnosti pa so poslikali in fotografije poslali učiteljicam. Enake aktivnosti so izvajali tudi učenci 
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razredne stopnje, le da so namesto hišice za čebele izdelali voščilnico s čebelico. Z ekološkimi dejavnostmi pa še nismo 
čisto končali, saj so imeli v petek, 24. aprila, učenci 6. c in 6. č še tehniški dan na temo recikliranja. 
Za konec pa poročamo še o tem, da smo imeli pred odhodom na počitnice vsi zaposleni v petek prvo videokonferenco 
zaposlenih OŠ Frana Albrehta Kamnik. Izvedli smo jo v orodju Teams. 
Vsem učencem in učiteljem želimo, da se v počitniških dneh spočijete od šolskega dela. Lepo vreme izkoristite za 
sproščanje in aktivnosti v naravi. Kako lahko naravo izkoristimo za športne aktivnosti vam v video posnetku Telovadnica v 
naravi predstavljajo dva učenca in učiteljici. Vabljeni k ogledu posnetka. Želimo vam lepe in zabavne, predvsem pa zdrave 
počitnice.   
33. TEDEN 
13. april 2020 do 17. april 2020 
Za nami je peti teden izobraževanja na daljavo. Teden je imel le štiri delovne dni, saj se je začel s praznikom, velikonočnim 
ponedeljkom. Nič še ne kaže, da bi se kaj kmalu vrnili v šole. V tem tednu smo prejeli tudi informacije o tem, da je april 
namenjen preverjanju, maj pa ocenjevanju znanja na daljavo. Sicer pa izobraževanje na daljavo pri nas še vedno teče 
preko spletnih učilnic XOOLTIME ali preko e-pošte. V tem tednu je krizni tim pripravil novo evalvacijo dosedanjega dela in 
tudi anketo o potrebah po izobraževanju oziroma nudenju pomoči na IKT področju.  
Tudi ta teden so imeli nekateri oddelki dan dejavnosti. V torek, 14. aprila, so si drugošolci matične šole v okviru kulturnega 
dne ogledali predstavo Volk in kozlička, ki jo v tem času preko spleta na ogled ponuja Lutkovno gledališče Maribor. V 
četrtek, 16. aprila, so imeli učenci 1. in 2. razreda iz Tunjic tehniški dan z izdelavo iger. V petek, 17. aprila, pa so imeli 
neveljski četrtošolci naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali čutila, učenci 3. in 4. razreda iz Tunjic pa so na 
tehniškem dnevu izdelovali tehniški izdelek.    
32. TEDEN 
6. april 2020 do 10. april 2020 
Mineva že četrti teden pouka na daljavo. Člani kriznega tima skrbno spremljajo odzive oz. pobude in težave staršev glede 
šolanja doma. Stanje pri učencih glede opreme z IKT tehnologijo je pri nas v večini v redu. V tem tednu smo še nekaterim 
učencem priskrbeli računalnike in povezavo do spleta, tako da bodo vsi res lahko spremljali navodila in razlage učiteljev. 
Tudi v tem tednu so imeli mnogi oddelki dneve dejavnosti. Prevladovali so tehniški, naravoslovni in kulturni dnevi.  
V ponedeljek, 6. aprila, so imeli tunjiški prvošolci in drugošolci naravoslovni dan na temo zdravega življenja.  V torek, 7. 
aprila, so imeli vsi šestošolci naravoslovni dan na temo merjenja in sestavljanja. Tretješolci matične šole so imeli tehniški 
dan, v okviru katerega so pripravili izdelke iz odpadne embalaže, štirje oddelki petošolcev (5. a, 5. b, 5. Ne in 5. Tu) so 
imeli naravoslovni dan z naslovom Narava okrog nas. V sredo, 8. aprila, so vsi učenci podružnice Vranja Peč izvedli 
naravoslovni dan na temo skrbi za okolje, tudi vsi učenci podružnice Mekinje so imeli naravoslovni dan. Prvošolci iz Nevelj 
so ta dan izvedli naravoslovni dan o zdravem življenju, drugošolci matične šole in podružnice Nevlje so ta dan v okviru 
tehniškega dne izdelovali velikonočne okraske, učenci obeh oddelkov četrtega razreda matične šole pa so imeli kulturni 
dan z ogledom predstave. V četrtek, 9. aprila, so neveljski tretješolci ustvarjali iz odpadne embalaže, učenci 1. a pa so imeli 
kulturni dan z naslovom Sapramiškin dan. V petek, 10. aprila, so bili v okviru tehniškega dne ustvarjalni neveljski 
četrtošolci, učenci 1. b pa so izvedli kulturni dan s Sapramiško. 
Pred nami je velikonočni vikend. Kljub temu, da bo letos praznovanje zagotovo drugačno, naj bo vseeno mirno in lepo. 
Lepe velikonočne praznike, vse dobro in ostanite zdravi.   
31. TEDEN 
30. marec 2020 do 3. april 2020 
Zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 je za nami že tretji teden pouka na daljavo. S tem tednom smo za lažjo izvedbo 
pouka za učence predmetne stopnje vzpostavili novo spletno učilnico. Gre za učilnico XOOLTIME, ki deluje znotraj 
eAsistenta. Z njo smo želeli vzpostaviti enoten način pouka, ki bo učiteljem in učencem omogočil, da bodo lahko več v 
medsebojnem stiku. Na ta način smo želeli razbremeniti starše. Poleg tega bodo učitelji učencem lahko dali povratno 
informacijo o opravljenem delu, učenci pa jih bodo povprašali, če česa ne razumejo. 
Pouk na daljavo za učence razredne stopnje pa je še vedno potekal prek elektronske pošte z navodili, povezavami in 
spodbudami, ki jih učitelji pošljejo staršem. 
Nekateri oddelki so imeli tudi v tem tednu dan dejavnosti. Prevladovali so športni dnevi in s tem športne dejavnosti, nekateri 
pa so raziskovali v okviru tehniškega dne. Pa poglejmo, kdo so bili naši raziskovalci. Učenci podružnice Mekinje, in sicer od 
1. do 4. razreda, so v okviru tehniškega dne v torek, 31. marca, ustvarjali iz odpadnega materiala. V sredo, 1. aprila, so 
tunjiški petošolci spoznavali lastnosti snovi, vsi ostali oddelki petošolcev pa so imeli tehniški dan na temo toplote in 
temperature. 
Naslednji oddelki učencev so bili ta teden športno aktivni. Nekateri so se igrali športne igre, razvijali motorične spretnosti, 
drugi so odšli na pohod v okolici svojega doma, vsi pa so se zagotovo strinjali, da je gibanje zabavno in nujno potrebno tudi 
v teh dneh. V ponedeljek so imeli športni dan neveljski četrtošolci, v sredo neveljski tretješolci, v četrtek neveljski prvošolci 
in drugošolci, v petek drugošolci matične šole, tunjiški prvošolci in drugošolci, tretješolci matične šole in vsi učenci 
podružnice Vranja Peč. 
Za konec pa naj povemo še to, da smo v četrtek, 2. aprila, praznovali mednarodni dan otroških knjig. V ta namen je bil na 
spletni strani šole objavljen tudi posnetek letošnje poslanice o branju. 
30. TEDEN 
23. marec 2020 do 27. marec 2020 
Za nami je že 30. teden pouka v tem šolskem letu, hkrati pa je to drugi teden, ko zaradi epidemije koronavirusa COVID-19 
poteka pouk na daljavo. Na šoli smo tudi v tem tednu ohranili enak sistem izobraževanja učencev doma kot prvi teden. To 
pomeni, da so razredne učiteljice navodila staršem učencev pošiljale preko e-pošte, za učence predmetne stopnje pa so 
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bila navodila dostopna na spletni strani šole. Po koncu prvega tedna tega načina poučevanja so se na videokonferenci 
sestali člani kriznega tima in pripravili vprašalnik o evalvaciji dela na daljavo. Preverili so odzive in težave staršev ter 
učencev, s katerimi se soočajo v teh razmerah. Glede na ugotovitve se bo z naslednjim tednom začel uporabljati drugačen 
način komuniciranja s starši in učenci, ki je v pripravi. Ta bo omogočal še več komunikacije, učenci pa bodo imeli možnost 
poslati povratno informacijo učitelju. V večini so sicer starši pohvalili trud in prizadevanja učiteljev za pripravo vseh gradiv, 
vseeno pa moramo vedeti, da vsi učenci zaradi različnih domačih situacij nimajo enakih pogojev in možnosti za delo doma. 
Naj omenimo še to, da smo izkoristili tudi možnost izpeljave dni dejavnosti na daljavo. Seveda so dejavnosti potekale 
doma. Učenci 1. in 2 razreda Vranja Peč so imeli v ponedeljek, 23. 3., tehniški dan s pomladnim ustvarjanjem. V sredo, na 
materinski dan, so bili ustvarjalni tudi učenci 3. in 4. razreda na Vranji Peči. V četrtek, 26. 3., so bili športno aktivni vsi 
učenci podružnice Tunjice, petošolci matične šole, Nevelj in Mekinj so se doma igrali športne in gibalne igre, neveljski 
prvošolci pa so ta dan ustvarjali v okviru tehniškega dne. V petek, 27. 3., pa so imeli tretješolci matične šole kulturni dan z 
»domačim« ogledom lutkovne predstave. 
29. TEDEN 
16. marec 2020 do 20. marec 2020 
Za čim večjo zajezitev širjenja koronavirusa so vlada, stroka in mediji pozivali k temu, da ostanemo doma. Zato so se s 
ponedeljkom, 16. marcem, v državi zaprle vse šole, javno življenje se je ustavilo, odprte so ostale le živilske trgovine, 
pošte, banke in bencinski servisi. Pouk je potekal na daljavo, tako da so učenci dobili navodila za delo doma. Na naši šoli 
so učiteljice razredne stopnje navodila staršem poslale preko orodja Komunikacija, ki deluje znotraj eAsistenta, za učence 
predmetne stopnje pa smo na šolski spletni strani odprli poseben zavihek Pouk na daljavo, kjer so bila zbrana vsa navodila 
za delo in učenje. 
28. TEDEN 
9. marec 2020 do 13. marec 2020 
V tem tednu pa se je zgodilo nekaj, kar si ni nihče želel, kaj šele pričakoval. V ponedeljek in torek je pouk potekal 
nemoteno, v sredo malo čez 11. uro pa smo morali šolo evakuirati zaradi prvega potrjenega primera koronavirusa pri eni 
izmed učiteljic. 
V ponedeljek, 9. marca, so šolsko knjižnico v okviru projekta Pasavček obiskali učenci 1. b. Učenci so se učili pravilno 
zapeti varnostni pas in uživali v prometni pravljici s šolsko knjižničarko. Zaradi vse večje nevarnosti širitve koronavirusa 
smo popoldanske skupne pogovorne ure tokrat odpovedali. 
V sredo, 11. marca, so šolsko knjižnico v okviru projekta Pasavček obiskali še tunjiški prvošolci, ki so v nadaljevanju 
obiskali še šolsko telovadnico na matični šoli in jo izkoristili za gibanje. Športa dvorana je bila namreč prazna, ker so imeli 
učenci predmetne stopnje zimski športni dan. Učenci so se lahko odločili med več aktivnostmi, in sicer pohod v okolici 
Kamnika, drsanje v športni dvorani Zlato Polje pri Kranju, plavanje v vodnem mestu Atlantis, smučanje in sankanje na 
smučišču Krvavec. Učenci, ki se iz različnih zdravstvenih razlogov niso mogli udeležiti športnega dne, pa so bili v šolski 
knjižnici, kjer so izdelali plakate s predstavitvijo zimskih športov. Nekaj čez 11. uro pa je ravnatelj šole Rafko Lah odločil, da 
zaradi prvega potrjenega primera s koronavorusom izvedemo evakuacijo šole. Učenci razredne stopnje in učitelji smo 
zapustili vse šolske stavbe, učenci so na starše počakali na zbirnih mestih. Z dejavnostmi so takoj končali tudi učenci na 
športnem dnevu. Avtobusi so jih pripeljali k podjetju Stol, kjer so jih prevzeli starši.  
Potem pa se je začelo čakanje na navodila. V šoli je bil takoj ustanovljen krizni tim, v sestavi vodstva in svetovalne službe. 
Za četrtek, 12.  in petek, 13. marca, je bila izdana odredba ministrstva o zaprtju naše šole. Stanje v državi se je začelo 
spreminjati iz ure v uro, odredbe ministrstva so se vrstile ena za drugo. Zadnje informacije, ki smo jih dobili v petek, 13. 
marca, so bile, da se s ponedeljkom, 16. marcem, zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove. Sprva je bilo napovedano 
tudi nujno varstvo za vse učence tistih staršev, ki so zaposleni v ustanovah, ki so nepogrešljive za delovanje države, kot so 
zdravstvo, vojska, policija, civilna zaščita. V nedeljo, 15. marca, je bila tudi ta odredba preklicana, zato varstva v šolah ne 
bo. Pouk bo s ponedeljkom potekal na daljavo.    
27. TEDEN 
2. marec 2020 do 6. marec 2020 
Pretekli teden so zaznamovala športna tekmovanja. 
V ponedeljek, 2. marca, je v naši športni dvorani potekalo občinsko prvenstvo v košarki. Sodelovali sta ekipi fantov in 
deklet. Dekleta so dosegla drugo mesto, fantje pa so se uvrstili v nadaljevanje tekmovanja. Čestitamo vsem. Krajši zapis s 
fotografijami s šolske spletne strani najdete tukaj. V tem tednu smo na šolo dobili tudi poseben otroški avtomobilski stol, ki 
so ga prvošolci spoznavali v okviru projekta Pasavček. Ker je bil stol postavljen v strokovni knjižnici, so učiteljice obisk 
knjižnice povezale s spoznavanjem prometnih pravil s pomočjo pravljice. Učiteljice so učencem pokazale uporabo 
varnostnega pasu v avtu, s knjižničarko Tadejo pa so učencem s pomočjo zgodbice Formula 1 in policaj Mataj ponovili 
prometna pravila in pomen posameznih prometnih znakov. Prvi so na obisk prišli prvošolci iz Nevelj. 
V torek, 3. marca, je na OŠ Rodica potekalo področno ekipno tekmovanje v šahu. Na tekmovanju sta sodelovali dve ekipi 
naših učencev. Prva ekipa do 12 let je dosegla 1. mesto. Ekipa dečkov do 15 let pa je dosegla 3. mesto, vendar se žal niso 
uvrstili naprej na državno tekmovanje. Vseeno vsem iskrene čestitke. Še krajši zapis s fotografijami. Ta dan so imeli učenci 
8. c zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 4. marca so na obisk na matično šolo prišli prvošolci iz Mekinj. V okviru 
projekta Pasavček so obiskali šolsko knjižnico, tam preizkusili varnostni pas in poslušali prometno pravljico, v nadaljevanju 
pa obiskali še računalniško učilnico.  
V petek, 6. marca, je na OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki potekalo državno četrtfinalno tekmovanju v odbojki. Tekmovanja 
se je udeležila ekipa starejših dečkov, ki so premagali vso konkurenco in se tako uvrstili v polfinale državnega tekmovanja 
v odbojki. Čestitamo.   
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Teden so torej zaznamovala športna tekmovanja in uspehi naših učencev na njih. Za konec pa moramo vendar dodati še 
eno športno novico iz preteklosti. Naši učenci – igralci namiznega tenisa so namreč navdušili tudi na področnem 
tekmovanju domžalske regije, ki se je odvijalo na pustni torek. Učenci so bili na tekmovanju zelo uspešni, štirje od njih so 
se uvrstili na državno tekmovanje. Zapis s fotografijami najdete tukaj. Čestitamo. 
26. TEDEN 
24. februar 2020 do 28. februar 2020 
Popočitniški teden je bil v znamenju pusta. 
V ponedeljek, 24. februarja, so tretješolci z naši podružnic Nevlje, Mekinje in Tunjice začeli obiskovati plavalni tečaj, ki je 
trajal do četrtka. V petek pa je sledilo še preverjanje plavalnega znanja v kranjskem bazenu. V torek, 25. februarja, smo z 
maskami preganjali zimo. Učenci predmetne stopnje so v sklopu tehniškega dne ustvarjali maske, potem pa so odšli na 
sprevod do Glavnega trga, kjer je potekal pustni program. Na ogled pustnega rajanja v center mesta so odšli tudi učenci 
razredne stopnje. Tudi učenci vseh naših podružnic so se v maškarah sprehodili po bližnji okolici svojih šol. V torek je 
popoldan potekalo tudi področno tekmovanje v namiznem tenisu. 
V četrtek, 27. februarja, so se tunjiški četrtošolci v okviru tehniškega dne spoznavali z električnim krogom. 
25. TEDEN 
17. februar 2020 do 21. februar 2020 
Za nami je teden zimskih počitnic, ki je minil v lepem in nič kaj zimskem vremenu. Temperature so bile skorajda 
spomladanske. 
24. TEDEN 
10. februar 2020 do 14. februar 2020 
Dogajanje v tednu pred počitnicami je bilo kar pestro. V ponedeljek, 10. februarja, so se naši učenci udeležili tekmovanja v 
skokih z male prožne ponjave, na šoli je potekalo šolsko tekmovanje v namiznem tenisu za starejše učence, osmošolci pa 
so ta dan v okviru kulturnega dne odšli v Ljubljano na ogled muzikala Figarova svatba. 
V torek, 11. februarja, so imeli mekinjski četrtošolci tehniški dan na temo elektrike, šestošolci so v sklopu naravoslovnega 
dne spoznavali kamnine, učenci 8. a pa so imeli zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
V sredo, 12. februarja, so se naši najboljši učenci udeležili občinskega tekmovanja v namiznem tenisu. 
V četrtek, 13. februarja, so se naši učencu udeležili tekmovanja iz znanja geografije, za osmošolce in devetošolce pa je bil 
to dan spoznavanja poklicev. V okviru tehniškega dne so namreč odšli na ogled poklicev v podjetja in ustanove v okolici 
Kamnika. V petek in soboto so namreč po državi potekali informativni dnevi na srednjih šolah in univerzah. 
23. TEDEN 
3. februar 2020 do 7. februar 2020 
Mesec februar se je za šestošolce začel z zimsko šolo v naravi. V ponedeljek, 3. februarja, so se zato odpeljali v Cerkno, 
kjer so ves teden smučali, plavali in spoznavali tamkajšnjo okolico ter si ogledali izdelavo cerkljanskih pustnih mask. 
V torek, 4. februarja, se je nekaj učencev udeležilo območnega tekmovanja iz znanja zgodovine. Tudi sreda, 5. februar,  je 
bila namenjena tekmovanjem, in sicer je na šoli potekalo tekmovanje Kresnička ter tekmovanje iz znanja fizike. V sredo so 
imeli osmošolci naravoslovni dan z naslovom Uvod v kemijo. 
V četrtek popoldan, je bila na šoli kulturna prireditev ob prihajajočem kulturnem prazniku, ki je bila namenjena vsem 
sodelujočim družinam v občinskem projektu Branje je iskanje. Prireditev so pripravili drugošolci matične šole in posamezni 
učenci predmetne stopnje ter njihove mentorice. 
Petek, 7. februar, je bil v celoti posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku. Tretjo šolsko uro je zato v športni dvorani 
potekala kulturna prireditev. Krajši zapis s fotografijami je predstavljen na šolski spletni strani. Ta dan je na šoli potekalo 
tudi šolsko tekmovanje v namiznem tenisu za mlajše učence. 
22. TEDEN 
27. januar 2020 do 31. januar 2020 
S tem tednom je začel veljati urnik za drugo ocenjevalno obdobje. Od ponedeljka do srede smo imeli ocenjevalne 
konference za vse razrede. V ponedeljek, 27. januarja, so se na ocenjevalni konferenci najprej zbrali učitelji podaljšanega 
bivanja, popoldan pa še učitelji prvega triletja. V torek so imeli konferenco učitelji predmetne stopnje, v sredo pa še učitelji 
4. in 5. razreda. 
V ponedeljek so imeli tunjiški petošolci tehniški dan, v okviru katerega so izdelali plovilo. Plovilo so izdelovali tudi neve ljski 
petošolci, in sicer v torek, 28. januarja. V sredo, 29. januarja, so imeli vsi učenci podružnice Mekinje zimski športni dan. V 
petek, 31. januarja, pa so petošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne odšli na ogled srednjeveške Ljubljane. Tudi 
vsi učenci podružnice Nevlje so bili ta dan v Ljubljani, le da so oni odšli na ogled gledališke predstave Ostržek.    
21. TEDEN 
20. januar 2020 do 24. januar 2020 
V tem tednu smo praznovali praznik knjige. Kako? Razkrijemo v nadaljevanju. 
V ponedeljek, 20. januarja, je na šoli potekal šolski izbor za Glasbeno olimpijado, popoldan pa smo za starše in učence 
pripravili predavanje z delavnicami na temo učenje učenja. V sredo, 22. januarja, so četrtošolci v okviru projekta Šolar na 
smuči odšli smučat na Krvavec. Četrtek, 23. januar, pa je bil v celoti posvečen branju in knjigam. Ta dan smo poimenovali 
Praznik knjige. Knjižničarka Irena Milivojevič Kotnik je pripravila motivacijsko prireditev za bralno značko z gostom, 
pisateljem, prevajalcem in komikom Boštjanom Gorencem Pižamo. Na dveh prireditvah, posebej za razredno in posebej za 
predmetno stopnjo, je gost predstavil svoje delo, avtorske knjige in prevode, predvsem pa je učence na zanimiv in humoren 
način želel motivirati za branje. V petek, 24. januarja, so imeli učenci treh oddelkov tehniški dan, in sicer so petošolci b 
oddelka matične šole in petošolci v Mekinjah izdelovali plovilo, neveljski četrtošolci pa so spoznavali električni krog. 
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Za konec pa lahko poročamo še o uspehih naših učencev. Na računalniškem tekmovanju Bobri sta dva osmošolca dosegla 
zlato priznanje, na astronomskem tekmovanju pa en osmošolec srebrno priznanje. Čestitamo. 
20. TEDEN 
13. januar 2020 do 17. januar 2020 
V minulem tednu so naši učenci med drugim tekmovali v odbojki in v angleščini. V ponedeljek, 13. januarja 2020, se je 
ekipa starejših dečkov udeležila področnega tekmovanja v odbojki. V sredo, 15. januarja, so se štirje devetošolci udeležili 
območnega tekmovanja v angleščini. V četrtek, 16. januarja, so imeli učenci 6. b razreda tehniški dan, v okviru katerega so 
poskrbeli za odvoz starega papirja in lepo počistili klet. V petek, 17. januarja, so imeli učenci 5. a tehniški dan, na katerem 
so izdelali plovilo. Zvečer pa so se v prostorih šole na Večeru radovednih zbrali nadarjeni učenci in učenci naravoslovnih 
izbirnih predmetov, ki so se v obliki delavnic preizkušali v podjetništvu, astronomiji, logiki in kemijskih poskusih. 
19. TEDEN 
6. januar 2020 do 10. januar 2020 
Vstopili smo v novo koledarsko let 2020. Glede na dolge počitnice menim, da smo si lahko nabrali dovolj energije za nove 
izzive, ki so pred nami. 
V ponedeljek, 6. januarja 2020, so imeli učenci 6. a in 6. b dve uri pouka vzgoje za zdravje. Tudi v torek, 7. januarja, so se 
učili o zdravju, vendar tokrat učenci 6. c in 6. č.  V četrtek, 9. januarja, so imeli devetošolci naravoslovni dan na temo kislin, 
baz in soli. Najboljši devetošolci pa so se udeležili regijskega tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. O 
rezultatih prihodnjič. V četrtek so imeli učenci 4. in 5. razreda podružnice Vranje Peč naravoslovni dan, v okviru katerega 
so obiskali živalski vrt. Tja so bili povabljeni na snemanje nove otroške oddaje o živalih Za repom. Krajši zapis s 
fotografijami si lahko ogledate tukaj. V nedeljo, 12. januarja, pa se je naša učenka udeležila še državnega tekmovanja v 
šahu. 
18. TEDEN 
30. december 2019 do 3. januar 2020 
Za nami je še en počitniško-praznični teden. Ponedeljek, torek in petek so bili počitniški, v sredo in četrtek pa smo 
praznovali novo leto. Vsem želimo srečno, zdravo in uspešno novo leto 2020. 
17. TEDEN 
23. december 2019 do 27. december 2019 
Zadnji delovni teden pred božično-novoletnimi prazniki je bil kratek, v šoli smo bili le v ponedeljek in torek. V ponedeljek, 
23. decembra 2019, je v športni dvorani potekala prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Na prireditev je bilo 
vabljenih veliko gostov, med drugim župan Občine Kamnik Matej Slapar, predstavniki Zavoda za turizem Kamnik, žena 
pokojnega kiparja Mihe Kača, nekdanji učitelj Danijel Bezek, avtorica novega logotipa Lučka Majcenovič in dr. Barica 
Marentič Požarnik. Na prireditvi je šola v dar prejela pomanjšan kip mamuta, ki so ga šoli slovesno predali župan, kiparjeva 
žena in predstavniki Zavoda za turizem. Dr. Barica Marentič Požarnik pa je šoli podarila originalne Albrehtove pesmi iz leta 
1920. Ta dan je potekala še ena novoletna prireditev, in sicer na podružnični šoli Tunjice. 
V torek, 24. decembra, pa se je v športni dvorani odvijalo tradicionalno plesno tekmovanje za učence predmetne stopnje. 
Sledilo je le še slovo od starega leta, na katerem smo si vsi zaželeli lepe počitnice, sproščene praznične dni ter vse dobro v 
novem letu. 
Do konca tedna so ostali še trije dnevi. Sreda, 25. december, in četrtek, 26. december, sta bila praznična, praznovali smo 
božič in dan samostojnosti in enotnosti, petek, 27. december, pa je bil počitniški. 
14. TEDEN 
16. december 2019 do 20. december 2019 
Minuli teden so naši učenci postali občinski prvaki v odbojki. Na tekmovanju, ki je potekalo v ponedeljek, 16. decembra, so 
bili najboljši in si tako zagotovili pot na področno tekmovanje. Dekleta so tekmovanje končala na 4. mestu, tako se jim žal n i 
uspelo uvrstiti naprej. Čestitamo vse za borbeno igro. Krajši zapis si lahko preberete tukaj. 
V sredo, 18. decembra, so petošolci matične šole v okviru projekta Korak k sončku odšli na obisk k vrstnikom v CIRIUS, 
kjer so imeli skupaj dve uri športa. Učenci so se preizkusili v igranju iger prilagojenim otrokom invalidom. 
V četrtek, 18. decembra, je bil najbolj prazničen dan preteklega tedna, saj smo zgodaj popoldan na šoli gostili nekdanje 
zaposlene, sledila pa je božično-novoletna prireditev in dobrodelna razstava izdelkov naših učencev. 
V petek, 20. decembra, pa so na podružnični šoli Vranja Peč učenci pripravili novoletno prireditev in odigrali gledališko 
igrico z naslovom Je zima babica ali gospodična? 
13. TEDEN 
9. december 2019 do 13. december 2019 
V minulem tednu so bili naši učenci ustvarjalni in aktivni na nekaterih tekmovanjih. 
V ponedeljek, 9. decembra, so se naši učenci udeležili drugega dela  občinskega tekmovanja v malem nogometu, učenci 
izbirnega predmeta umetnost pa so ta dan začeli tridnevno turnejo na odru Kulturnega doma Kamnik. V treh dneh so 
namreč odigrali šest ponovitev predstave Nebesno gledališče. V ponedeljek so si predstavo lahko ogledali učenci 
podružnic Tunjice in Vranja Peč. V popoldanskih urah so na šoli potekale redne skupne pogovorne ure za starše. 
V torek, 10. decembra, so se učenci udeležili področnega šahovskega tekmovanja, učenci 6. č so imeli zdravniški pregled v 
ZD Kamnik, učenci podružnice Vranja Peč pa so krasili smrečice na Šutni. Učenci izbirnega predmeta umetnost so ta dan 
igrali predstavo Nebesno gledališče za učence OŠ Stranje in OŠ Marije Vere. 
V sredo, 11. decembra, so se naši učenci udeležili občinskega tekmovanja v odbojki, vsi učenci podružnic Mekinje in 
Nevlje ter prvošolci matične šole so si ogledali predstavo Nebesno gledališče, tretješolci matične šole so ta dan ustvarjali 
na novoletni delavnici, zvečer pa so se učenci predmetne stopnje lahko udeležili že tretjega filmskega večera, na katerem 
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so si ogledali slovenski mladinski film Nika, po ogledu pa je sledil še zabavni kviz, ki so ga pripravili učenci in učiteljica 
izbirnega predmeta vzgoja za medije. 
V četrtek, 12. decembra, so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v košarki, v petek, 13. decembra pa so učenci 
9. a lotili praznične peke piškotov. 
14. TEDEN 
2. december 2019 do 6. december 2019 
Pretekli teden je bil teden tekmovanj, saj je bilo vsak dan razen ponedeljka, na sporedu vsaj eno tekmovanje. 
V torek, 3. decembra, je na šoli potekalo tekmovanje iz znanja zgodovine. Ta dan so imeli učenci 6. c zdravniški pregled v 
ZD Kamnik, učenci 1. a pa so ta dan ustvarjali izdelke na novoletni delavnici. 
V sredo, 4. decembra, so učenci na šolskem tekmovanju preizkušali svoje znanje razvedrilne matematike. Drugošolci 
matične šole in učenci 1. b so imeli novoletno ustvarjalno delavnico. 
V četrtek, 5. decembra, je bilo na vrsti tretje tekmovanje v tem tednu, in sicer tekmovanje iz astronomije. 
V petek, 6. decembra, pa so se naši učenci udeležili državnega tekmovanja Mehurčki na Gimnaziji Moste. To je 
tekmovanje iz kemijskega poskusa za osnovnošolce. Naši učenci so bili zelo uspešni, saj so dosegli dve zlati in eno 
srebrno priznanje. Čestitamo. Krajši zapis lahko preberete tukaj. Omenjamo tudi, da so se naši učenci v petek udeležili še 
prvega dela občinskega tekmovanja v malem nogometu. O rezultatih bomo še poročali. 
13. TEDEN 
25. november 2019 do 29. november 2019 
V tem tednu so imeli učenci med drugim nekaj naravoslovnih dni in dve državni tekmovanji. Podrobneje povemo v 
nadaljevanju. 
V ponedeljek, 25. novembra, se je nekaj naših najboljših osmošolcev udeležilo državnega tekmovanja iz znanja 
angleščine, tretješolci matične šole pa so imeli ta dan preverjanje znanja plavanja v kranjskem olimpijskem bazenu. V 
torek, 26. novembra, so imeli devetošolci športni dan, v okviru katerega so tekmovali v igrah z žogo. Ta dan sta se odvili še 
dve zdravstveni dejavnosti, in sicer so imeli učenci 7. a dve uri pouka vzgoje za zdravje, učenci 6. b pa zdravniški pregled v 
ZD Kamnik. V sredo, 27. novembra, so imeli devetošolci naravoslovni dan na temo odraščanja. V četrtek, 28. novembra, so 
vsi petošolci obiskali Zelence. Petek, 29. november pa je bil dan, v katerem smo v avli s krajšim kulturnim programom 
slavnostno prižgali lučke na novoletni jelki. V popoldanskem času se je nekaj učencev udeležilo še državnega tekmovanja 
iz znanja biologije za Proteusovo priznanje. 
12. TEDEN 
18. november 2019 do 22. november 2019 
Najpomembnejši dogodek tega tedna je bila prireditev ob praznovanju 130-letnice rojstva Frana Albrehta. Dogodek se je 
zgodil v ponedeljek, 18. novembra. V večnamenskem prostoru matične šole, na katerem so bili prisotni učenci razredne 
stopnje, smo odprli dve razstavi, in sicer razstavo, ki je nastala ob 120-letnici Albrehtovega rojstva, in razstavo otroških 
likovnih in literarnih izdelkov, ki so nastajali ves prejšnji teden. Učenci so nas s svojo ustvarjalnostjo res presenetili. O 
dogodku smo pisali tudi v medijih. Naš zapis so objavili na Kamnik.info, spletni strani Občine Kamnik, spletni strani Modrih 
novic in šolski spletni strani. V ponedeljek, 18. novembra, so tretješolci matične šole začeli obiskovati plavalni tečaj, ki je 
trajal 4 dni, torej do četrtka, 21. novembra. Sledi še en dan preverjanja plavanja, ki bo potekal v kranjskem bazenu v 
naslednjem tednu. 
V torek, 19. novembra, so bili učenci 6. a na zdravniškem pregledu v ZD Kamnik. V popoldanskih urah so se v 
večnamenskem prostoru šole zbrali starši vseh drugošolcev na roditeljskem sestanku z naslovom Uspešen šolar. Na njem 
so učiteljice spregovorile o učnih navadah in pisanju, knjižničarka Tadeja Česen Šink pa je staršem predstavila branje v 
drugem razredu. 
Za sredo, 20. novembra, pa lahko rečemo, da je bila zaznamovana s prepletom različnih dejavnosti, in sicer: naši učenci so 
se udeležili košarkarskega tekmovanja, sedmošolci so imeli športni dan Igre z žogo, učenci izbirnega predmeta šport za 
sprostitev so odšli bovlat, učenci 4. a so imeli naravoslovni dan z naslovom Segrevanje spremeni snovi, prvošolci matične 
šole pa so v okviru športnega dne plesali s plesno šolo Miki. 
V četrtek, 21. novembra, so imeli šestošolci športni dan Igre z žogo v športni dvorani, v petek, 22. novembra, pa neveljski 
četrtošolci tehniški dan. 
11. TEDEN 
11. november 2019 do 15. november 2019 
V tem tednu so se začele priprave na praznovanje 130-letnice rojstva Frana Albrehta. Učenci predmetne stopnje so zato 
pri vseh urah slovenščine ustvarjali literarne in likovne izdelke povezane z Albrehtovim delom. Nekateri so ilustrirali njegove 
pesmi, drugi so risali stripe Grimmovih pravljic, tretji so pisali svoje pesmi, nekateri celo likovne. Vrhunec priprav pa se je 
zgodil v petek, 15. novembra, ko smo praznovali prvi Albrehtov dan. Fran Albreht se je namreč rodil 17. novembra in ker je 
bila letos to nedelja, smo praznovanje razdelili na dva dni. V ponedeljek, 18. novembra, bomo odprli dve razstavi. Več pa v 
nadaljevanju. 
V ponedeljek, 11. novembra, so učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Vzgoja za medije – televizija, obiskali RTV Slovenija in 
si ogledali snemalne studie ter poklice povezane z delom na televiziji. 
V torek, 12. novembra, so imeli tunjiški tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik, učenci 7. b so imeli dve uri pouka 
Vzgoja za zdravje, ta dan pa je na šoli potekalo tudi šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. V 
povezavi s torkom pa poročamo še o sejmu srednjih šol. Mogoče se bo tole slišalo malo nenavadno, vendar smo letos 
ponosni, da se prvič ta sejem ni zgodil na naši šoli. Ta se je namreč za učence treh kamniških osnovnih šol letos prvič 
odvijal v prostorih Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra, in sicer v torek, 12. novembra 2019. Uspešno sodelovanje 
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svetovalnih delavk treh šol – naše šole, OŠ Stranje in OŠ Marije Vere – je pripeljalo do tega velikega »premika« oziroma 
dogodka. 
V sredo, 13. novembra, sta na šoli potekala dva dneva dejavnosti, in sicer so imeli učenci 4. b tehniški dan z naslovom 
Segrevanje spremeni snovi, sedmošolci pa kulturni dan na temo religij in kultur. V okviru tega so se sedmošolci udeležili 
različnih delavnic, in sicer so izbirali med meditacijo, likovno delavnico, delavnico afriške in indijske glasbe ter računalniško 
delavnico. 
V četrtek, 14. novembra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju angleščine za devetošolce. 
V petek, 15. novembra, pa smo praznovali Albrehtov dan. Ker je bil to tudi dan slovenske hrane, so imeli vsi učenci prvo 
uro tradicionalni slovenski zajtrk, sestavljen iz lokalno pridelanih živil, in sicer iz kruha, masla, medu, mleka in jabolka. 
Potem pa so učenci razredne stopnje začeli z ustvarjanjem izdelkov za Albrehtov dan. Učenci so se najprej pogovorili o 
delu in življenju Frana Albrehta, potem pa so risali, na novo sestavljali pravljice, pesnili pesmi, risali Albrehtov portret in 
stripe Grimmovih pravljic. Izdelki učencev bodo predstavljeni v naslednjem tednu. 
Za zaključek pa poročamo še o tem, da je v soboto, 16. novembra, potekalo tudi državno tekmovanje v znanju o sladkorni 
bolezni, ki se ga je udeležilo nekaj naših učencev.         
10. TEDEN 
4. november 2019 do 8. november 2019 
V tednu po počitnicah je bila glavna aktivnost povezana z ekologijo. Kaj smo počeli, povemo v nadaljevanju. 
V ponedeljek, 4. 11., so potekale redne mesečne popoldanske pogovorne ure. V torek, 5. novembra, so imeli učenci 3. 
razreda iz Nevelj zdravniški pregled v ZD Kamnik. V povezavi z zdravjem omenjamo tudi naslednjo novico. V sredo, 6. 
novembra, je medicinska sestra izvedla pouk vzgoje za zdravje v 7. c razredu. V petek, 8. novembra, pa so se začele 
priprave na Start up vikend varovanja okolja, ki se je nadaljeval v soboto, 9. novembra. V petek zgodaj popoldan so si 
učenci izbirnega predmeta z učiteljico Emo Vidic Judež najprej ogledali zbirni center odpadkov v podjetju Publicus. 
Popoldan smo si lahko vsi v Kulturnem domu Kamnik ogledali film z okoljevarstveno tematiko Living the change. Sobotne 
aktivnosti pa so bile usmerjene v ustanovitev podjetja z namenom varovanja okolja. Učenci so v podjetniškem vzdušju 
iskali ideje in predloge. Upamo, da bo kakšna ideja res padla na plodna tla. Pri vseh aktivnostih so učence vodile učiteljice 
Ema Vidic Judež, Danica Mati Djuraki, Tina Plahutnik, Sara Zalesnik in Rosana Kleindienst. 
9. TEDEN 
28. oktober 2019 do 1. november 2019 
Za nami so prve počitnice v tem šolskem letu, jesenske počitnice. V počitniškem tednu smo lahko uživali v treh delovnih in 
dveh prazničnih dnevih. V četrtek, 31. oktobra, na dan reformacije, smo se spomnili avtorja prve slovenske knjige Primoža 
Trubarja, v petek, 1. novembra, na dan spomina na mrtve, pa svojih najbližjih, ki jih ni več med nami. Zdaj pa gremo z novo 
energijo novim zmagam, izzivom in novoletnim počitnicam naproti.    
8. TEDEN 
21. oktober 2019 do 25. oktober 2019 
Zapis tega tedna začenjamo z dogodkom, ki se je zgodil preteklo soboto. V soboto, 19. oktobra so namreč učenci, ki 
obiskujejo interesno dejavnost Pohajkujemo s Frančkom, izvedli prvo pohajkovanje.  
V tem tednu izpostavljamo naslednje dogodke: v ponedeljek, 21. oktobra, je na šoli potekalo tekmovanje v znanju 
angleščine za osmošolce. Mekinjski četrtošolci so v okviru tehniškega dne spoznavali, kako segrevanje spreminja snovi. V 
večernih urah pa so imeli starši vseh tretješolcev v večnamenskem prostoru matične šole roditeljski sestanek na temo 
branja. Nekaj nasvetov in idej o motivaciji za branje sta jim povedali specialna pedagoginja Danila Hrovat in knjižničarka 
Tadeja Česen Šink. V torek, 22. oktobra, so imeli mekinjski tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik. Neveljski tretješolci 
so v sredo, 23. oktobra, izdelovali vozilo na tehniškem dnevu. V četrtek, 24. oktobra, so imeli učenci 6. a tehniški dan z 
naslovom Recikliranje. V petek, 25. oktobra, zadnji dan pred pričetkom jesenskih počitnic, so imeli devetošolci Trubarjev 
dan, vsi učenci podružnice Vranja Peč pa so v okviru tehniškega dne ustvarjali na jesenski delavnici. 
Naj omenimo še to, da je ta konec tedna v Ljubljani potekal že tradicionalni 24. Ljubljanski maraton, na katerem so v 
soboto na osnovnošolskih tekih sodelovali tudi naši učenci.      
7. TEDEN 
14. oktober 2019 do 18. oktober 2019 
Oktober je mesec požarne varnosti, zato smo v preteklem tednu, natančneje v petek, 18. oktobra, na matični šoli izvedli 
vajo evakuacije. Vsi prisotni učenci in zaposleni smo hitro zapustili stavbo, na vaji pa so sodelovali tudi člani prostovoljnega 
gasilskega društva Kamnik. Gasilci so pokazali uporabo dvižne lestve s košaro in notranjost oziroma opremo vozila s 
cisterno. Poleg tega dogodka pa naj v tem tednu omenimo še strokovno ekskurzijo devetošolcev na Kras. Tja so odšli v 
ponedeljek, 14. oktobra. V torek, 15. oktobra, so imeli učenci 3. b zdravniški pregled v ZD Kamnik, prvošolci matične šole 
so v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum. Sreda je bila dan za tekmovanje. Na šoli smo izvedli šolsko 
tekmovanje v znanju biologije, ekipa naših učencev pa se je v Mariboru udeležila finala državnega prvenstva v odbojki na 
mivki. Fantje so dosegli 4. mesto v državi. Čestitamo! 
Za konec pa poročamo še o tem, da se je naša učenka v Švici udeležila evropskega prometnega kolesarskega tekmovanja 
in skupaj s še tremi učenci dosegla ekipno 15. mesto. Čestitamo!  
6. TEDEN 
7. oktober 2019 do 11. oktober 2019 
Teden, ki je za nami je bil letošnji Teden otroka z motom »Naše pravice«. V oddelkih razredne stopnje se je v povezavi s 
tem veliko dogajalo. Prvošolci matične šole so imeli med drugim delavnico, na kateri so izdelovali družabne igre mlinček in 
labirint.   
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Ta teden pa ni zaznamoval le teden otroka, ampak smo v tem tednu želeli pri učencih in učiteljih spodbuditi tudi uporabo 
bralnih učnih strategij, zato so v vseh oddelkih učitelji v svoj pouk vključili uporabo ene strategije. Navodila in plakate s 
primeri strategij je pripravila delovna skupina za bralno pismenost.   
V tem tednu pa se je začela tudi dejavnost Skrivni prijatelj. V to aktivnost so vključeni šestošolci, ki si pod skrivnimi imeni 
pošiljajo pisma, ki jim priložijo pesem, knjižno priporočilo ali voščilo.   
Kaj pa se je poleg vsega naštetega še dogajalo? Šestošolci so v ponedeljek, 7. oktobra, odšli na pohod, in sicer na 
Kranjsko reber. Učenci 3. a so imeli v torek, 8. oktobra, zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 9. oktobra, so imeli 
učenci 4. a in 4. b naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali lastnosti iglavcev in listavcev, drugošolci matične šole 
pa so v okviru športnega dne peš odšli na obisk k sovrstnikom na podružnico Tunjice. V petek, 11. oktobra, so imeli 
devetošolci dan jezikov. Spoznavali so jezike učencev in učiteljev oziroma gostov, katerih materni jezik ni slovenščina. 
Letos so bili to arabščina, madžarščina, španščina, francoščina in kot zanimivost tudi naše prekmursko narečje. Gostje, 
učenci oziroma učitelji so učencem predstavili jezik, državo, pokrajino in zanimivosti. Ta dan je na šoli potekalo tudi šolsko 
tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni.        
5. TEDEN 
30. september 2019 do 4. oktober 2019 
V tem tednu smo vstopili v mesec oktober, kar pomeni, da je za nami že mesec dni pouka. Za učitelje je bil teden 
predvsem v znamenju priprav na prvi mednarodni posvet z naslovom Izzivi v šoli, ki smo ga zelo uspešno izvedli v soboto, 
5. oktobra 2019, na mednarodni dan učiteljev. 
Dogodki učencev pa so bili v tem tednu povezani z več naravoslovnimi in enim športnim dnevom. V torek, 1. oktobra, so 
imeli četrtošolci matične šole naravoslovni dan na temo izdelave herbarija. V sredo, 2. oktobra, so imeli sedmošolci 
naravoslovni dan, v okviru katerega so se pogovarjali o medsebojnih odnosih. V četrtek, 3. oktobra, so učenci podružnice 
Tunjice, razen tamkajšnjih petošolcev, v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. V petek, 4. oktobra, so 
imeli osmošolci športni dan, odšli so na planino Koren.       
4. TEDEN 
23. september 2019 do 27. september 2019 
V preteklem tednu smo bili precej športno aktivni. V torek, 24. septembra, so učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev 
rolali v okolici Kamnika. V sredo, 25. septembra, so vsi učenci podružnice Nevlje v okviru naravoslovnega dne obiskali 
Arboretum Volčji Potok. Ta dan so se na pohod do Tunjic v okviru športnega dne odpravili četrtošolci matične šole. V 
četrtek, 26. septembra, smo izvedli kulturni dan za vse učence šole z naslovom Bonton. Navodila za aktivnosti in delo v 
delavnicah za posamezne razrede so pripravili člani delovne skupine za vzgojni načrt. Zapis o poteku dneva je objavljen na 
šolski spletni strani in tukaj. Ta dan so naši učenci na šolskem tekmovanju iz logike preizkusili svojo moč logičnega 
razmišljanja. O rezultatih bomo še poročali. Od tekmovanja v znanju pa k športnemu tekmovanju. V četrtek so se namreč 
naši učenci udeležili tudi državnega tekmovanja v odbojki na mivki. Zvečer so se v zbornici matične šole zbrali člani Sveta 
šole in na seji med drugim sprejeli letni delovni načrt. V športnem in okoljskem vzdušju je minil tudi petek, 27. september. 
Sedmošolci so ta dan izvedli športni dan s pohodom v sredogorje, in sicer so bili na planini Koren. Učenci naše šole, Cirius-
a in učenci sosednje šole Toma Brejca pa so se ob 11.55 pridružili podnebnemu štrajku. Simbolno so objeli našo in 
sosednjo šolo in s tem želeli opozoriti na reševanje podnebnih sprememb. Zapis naših učenk o shodu je objavljen na naši 
spletni strani. Naj kot zanimivost povemo še to, da so resnično vsi učenci naše šole sodelovali na podnebnem shodu, saj 
so učenci podružnic sklenili kroge okrog podružničnih šol, sedmošolci pa so na planini Koren objeli tamkajšnje jezero. 
3. TEDEN 
16. september 2019 do 20. september 2019 
Najpomembnejši dogodek tega tedna je bila letna šola v naravi za petošolce. V ponedeljek, 16. septembra, so se v 
jutranjem soncu veseli in polni pričakovanj odpeljali proti Savudriji. Vsak dan so se s kratkim zapisom javili na šolski spletni 
strani, tako da smo lahko natančno spremljali njihove aktivnosti. Vreme jim je služilo in teden je hitro minil. V petek, 20. 
septembra, so se v popoldanskih urah vrnili v Kamnik. 
Lepe sončne dni tega tedna so za športne dneve in jesenske sprehode izkoristili mnogi oddelki. V ponedeljek, 16. 
septembra, so se po okolici svoje šole sprehodili učenci podružnic Tunjice in Mekinje. V torek, 17. septembra, so 
drugošolci matične šole v okviru naravoslovnega dne obiskali Arboretum Volčji Potok. V sredo, 18. septembra, so imeli 
osmošolci naravoslovni dan z naslovom Ti in jaz. V četrtek, 19. septembra, so učenci izbirnega predmeta šport za 
sprostitev rolali v okolici Kamnika. V petek, 20. septembra, pa so na potep po okolici šole odšli učenci podružnice Vranja 
Peč, sedmošolci pa so se v okviru strokovne ekskurzije podali na odkrivanje Primorske.  
Pretekli teden je bil tudi teden mobilnosti s sloganom Gremo peš. V okviru eko programa Zeleni Franček smo si zato zadali 
cilj, da bomo spodbujali gibanje, predvsem hojo, saj prav s hojo poskrbimo za minimalno raven fizične aktivnosti. Učenci 
podružnic Tunjice, Mekinje in Nevlje so prav zato v četrtek, 19. septembra, prišli peš na matično šolo. V tem tednu so vsi 
oddelki na razredni stopnji po eno uro izvedli na šolskem vrtu, kjer so nekaj časa namenili hoji. Na predmetni stopnji pa so 
gibanje vključili v čas razrednih ur, ki so jih delno izvedli na igrišču in se ob tem pogovorili o pomenu gibanja. 
2. TEDEN 
9. september 2019 do 13. september 2019 
Za nami je že drugi teden pouka v tem šolskem letu. V tem tednu med dogodki omenjamo udeležbo naših učencev na 
področnem tekmovanju v odbojki na mivki, ki je potekalo v sredo, 11. septembra. Ta dan so učenci, ki obiskujejo izbirni 
predmet šport za sprostitev, lepo vreme izkoristili za rolanje v okolici Kamnika. V petek, 13. septembra, so imeli vsi učenci 
podružnice Nevlje in prvošolci matične šole prvi športni dan, in sicer so odšli na jesenski pohod. 
1. TEDEN 
2. september 2019 do 6. september 2019 
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Poletnih počitnic je konec in v ponedeljek, 2. septembra 2019, je naš šolski prag prvič prestopilo točno sto prvošolcev. 
Lepo smo jih sprejeli in jim pripravili kulturni program z nagovorom ravnatelja šole Rafka Laha. Vsi ostali učenci pa so se 
spet srečali s svojimi sošolci in obujali spomine na proste dni. Vsem želimo prijeten začetek šolskega leta, mirno 
nadaljevanje in uspešen zaključek. 
Poleg prvega šolskega dne v tem tednu omenjamo še to, da so učitelji skupaj z učenci izbirnega predmeta šport za 
sprostitev sredo, 4., in četrtek, 5. septembra zaradi lepega sončnega vremena izkoristili za kolesarjenje. 

 
24. ZAKLJUČEK 
 
Izteka se šolsko leto kot ga še ni bilo. Imelo je kar dva začetka. Zaznamovala ga je pandemija Covid 19, 
zaradi katere smo se kar devet tednov učili na daljavo. Veliko smo se naučili, veliko novega spoznali, 
pravzaprav smo prestavljali meje mogočega. Drugo polovico šolskega leta je zaznamoval strah, 
negotovost, a hkrati zaupanje, povezanost, predanost in upanje, da bomo skupaj zmogli. In smo. Ob 
koncu šolskega leta se lahko s ponosom ozremo na iztekajoče se šolsko leto, saj smo pravzaprav iz 
neverjetnega naredili mogoče. 
Hvala učencem, ki ste dokazali, da se z zavzetostjo in vztrajnostjo da opraviti še tako težke naloge. 
Hvala staršem, ki ste sleherni dan svoje otroke spodbujali in jim nesebično pomagali pri šolskem delu. 
Hvala za plodno sodelovanje, strpnost in razumevanje. Brez vas nam ne bi uspelo. 
Hvala učiteljem, ki ste v tem težkem obdobju z veliko odrekanja in predanosti delovali za skupnost in 
pomagali drug drugemu. 
In kakšne so naše želje za naprej? Vsekakor vrniti šolsko življenje v ustaljene tire, odgovorno skrbeti za 
svoje zdravje in zdravje drugih, ohraniti občutek za sočloveka ter spoštljiv odnos. Ker smo skupaj 
močnejši, nam bo uspelo. 
 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 je potrdil učiteljski zbor šole 
dne, _______________obravnaval in sprejel ga je svet šole na seji dne, _____________________. 

 

 
 

 
 

 

Kamnik, avgust 2020                            Rafko Lah, ravnatelj 
       
                                                 Pripravila: Anita Rusak Kastelic, pomočnica ravnatelja 
 
 
 
 
 
 


