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1. UVOD 

Šolsko delo je tudi šolskem letu 2020/2021 potekalo tako v učilnicah kot tudi na daljavo. Zaposleni 
smo sledili viziji šole, prednostnim nalogam in sprejetemu Letnemu delovnim načrtom šole. Ob 
ponovni razglasitvi epidemije zaradi preprečevanja prenosa okužbe s SARS-COV-2 se je šolsko 
življenje znova moralo prilagoditi. Znova smo morali vzpostavljati pouk preko elektronskih naprav. 
Tokrat nam je bilo lažje, ker smo bili bolje pripravljeni. Kljub soočanju z nekaterimi izzivi, ki jih prej 
nismo poznali, smo si prizadevali 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. 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. Najbolj pa si 
želimo, da se naše šolsko življenje vrne v razmere, ki smo jih bili vajeni pred epidemijo. 
 

2. PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2020/21 

Aktiv Prednostne naloge Kako ste jih uresničili? 

1. razred Navajanje na samostojnost 

in delavnost v sodelovanju s 

starši. 

Na samostojnost in delavnost smo učence navajale s 

pogovorom, usmerjanjem, zgledom, vztrajnostjo in 

doslednostjo v sodelovanju s starši.  

Med samim poukom smo jih navajale na samostojno 

delo, na delo v skupinah in dvojicah.  

Izvajalke 

dodatne 

strokovne 

pomoči 

Krepitev in učenje socialnih 

veščin. Spremljanje učencev 

in njihovega dela v razredni 

situaciji, nudenje pomoči 

učencem in učiteljem, 

razvijanje računalniške 

pismenosti. 

Redno smo se vključevale v oddelke, sodelovale z 
učitelji in jim po potrebi svetovale pri delu z učenci s 
posebnimi potrebami v oddelku. Tako pri delu v šoli 
kot pri šolanju na daljavo smo učencem nudile pomoč 
pri usvajanju računalniških kompetenc. Pri delu z 
učenci v paru in v manjših skupinah smo skozi 
pogovor in socialne igre spodbujale razvijanje 
socialnih spretnosti. 

Šport Organiziranje rekreativnega 

odmora in minute za zdravje. 

Spodbujanje učencev k 

vzdržljivostnim aktivnostim. 

Rekreativni odmori so potekali prilagojeno razmeram. 

Potekali so v mehurčkih. V času pouka na daljavo smo 

učence spodbujali k aerobnim aktivnostim. 

Družboslovje Medpredmetno povezovanje. 

Spoznavanje kultur, religij in 

razvijanje pozitivnega 

odnosa do drugačnosti. 

Razvijanje kritičnega 

mišljenja. 

Načrtovali in izvedli smo kulturni dan Religije in kulture. 

V okviru tedna umetnosti v osnovni šoli smo z 

različnimi dejavnostmi prepletli likovno, glasbeno 

umetnost, matematiko in fotografijo. 
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Slovenščina Medpredmetno povezovanje. 

Vertikalno povezovanje. 

Spremljanje cilja ISKANJE, BRANJE, RAZUMEVANJE 

in OBDELAVA PODATKOV. 

Pri medpredmetnem sodelovanju smo zaradi pouka na 

daljavo sodelovali z učiteljico likovne umetnosti. 

(Trubarjev dan). Učenci so preko Teams učiteljici za 

likovno umetnost poslali inicialke svojega imena, pri 

slovenščini so učenci pisali življenje in delo 

protestantskih piscev. 

Knjižnica Oprema gradiva z nalepkami 

in izvedba ur knjižnično 

informacijskega znanja kot 

oblika medpredmetnega 

povezovanja 

Oprema gradiva je bila opravljena v celoti. Izvedba ur 

KIZ je bila prilagojena razmeram/potrebam pouka na 

daljavo, realizirane so bile načrtovane dejavnosti. 

Tuji jeziki Vključevanje IKT v pouk. Vse učiteljice tujih jezikov smo z učenci uporabljale MS 

Teams in druga IKT orodja tako pri pouku na daljavo 

kot v šoli. Izmenjavale smo si izkušnje. Ves čas smo se 

dodatno izobraževale in naučeno uporabile pri pouku. 

2. razred Učenje in spodbujanje 

socialnih veščin ter strpnosti 

do drugačnosti 

Izvedli smo projekte: Mi med seboj, Spodbujajmo 
prijateljstvo in Korak k sončku. S tem smo razvijali 
spretnost ustreznega reševanja  konfliktnih situacij in 
medsebojnega sodelovanja ter spoštovanje 
drugačnosti. 

Naravoslovje Urjenje praktičnih veščin. 

Medpredmetno povezovanje. 

Branje z razumevanjem. 

V letošnjem šolskem letu smo zaradi ponovnega pouka 

na daljavo in dela v mehurčkih z učenci manj razvijali 

praktične veščine. Vsebine smo medpredmetno 

povezovali v projektih, dnevih dejavnosti in pri pouku. 

Branje z razumevanjem smo razvijali v okviru rednega 

pouka in tedna BUS. 

Podaljšano 

bivanje 

Krepitev socialnih veščin. 

Gibanje 

Veliko časa smo preživeli zunaj. Namenili smo ga 

gibalnim in športnim aktivnostim, s katerimi smo krepili 

socialne veščine upoštevajoč priporočila NIJZ. 

4. razred Gibanje V okviru minute za zdravje, vključevanje različnih 

gibalnih nalog poučevanja (FIT pedagogika),  učenje 

na prostem, aktivni odmori. 

3. razred Spoznavanje in utrjevanje 

učnih in bralnih strategij 

V okviru BUS-a so učenci ponovili bralno učne 

strategije. Prav tako pa so  tako v živo kot na daljavo 

ob raznih besedilih utrjevali že naučene učne in bralne 

strategije. 

Svetovalni 

delavki 

Reorganizacija dela Svetovalni delavki sva reorganizirali delo svetovalne 

službe. Andreja Ortl se je poleg RS na MŠ, vključevala 

v delo na PŠ ME, PŠ NE in v enoti na Šutni, Tina 

Plahutnik pa je sodelovala s PS in PŠ VP in PŠ TU.  

Zaradi daljše odsotnosti pouka v živo je bilo težko 
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sistematično vzpostaviti sodelovanje, vendar nam je 

proti koncu uspelo. 

 5. razred Uvajanje in uporaba v IKT. 
 
 
 
 
 

Ustvarjalno učenje. 
 

Pri učenju na daljavo smo pri pouku uspešno  
uporabljale  IKT (uporaba spletnih učilnic in spletnih 
orodij) in opazile, da so učenci zelo napredovali. Tudi 
same smo pridobile veliko novih znanj.  
Način učenja smo prilagodile pouku na daljavo, pri 

čemer so učenci pokazali veliko iznajdljivosti (uporaba 

spletne učilnice, izražanje idej, ustvarjanje izdelkov, 

medsebojno sodelovanje).  

Ob vrnitvi v učilnice smo realizirale načrtovane 

strategije. 
 
 

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  

24. avgust 2020 

Uvodna pedagoška konferenca: 2. del: 
Vzgojni načrt, spremljanje pouka, analiza 
NPZ, prvi šolski dan, ekošola, realizacija 
19/20, šolska prehrana 

Vodstvo šole Vsi strokovni 
delavci 

31. avgust 2020 

Pedagoška konferenca: Pouk na daljavo Krizni tim Vsi strokovni 
delavci 

24. 11. 2020 

Pedagoška konferenca: Pouk na daljavo Krizni tim Vsi strokovni 
delavci 

15. 12. 2020 

Pedagoška konferenca na daljavo: 
predstavitev VIZ problematike 

Vodstvo šole Vsi strokovni 
delavci  

Januar 2021 

Pedagoška video konferenca: Vzgojni načrt Krizni tim Vsi zaposleni 20. april 2021 

Pedagoška video konferenca: zaključek 
šolskega leta in načrtovanje šolskega leta 
21/22 

Krizni tim Vsi strokovni 
delavci 

18. maj 2021 

Druga ocenjevalna konferenca - devetošolci Vodstvo šole Učitelji 
predmetnega 

pouka 

10. junij  2021 

Druga ocenjevalna konferenca Vodstvo šole Vsi strokovni 
delavci  

16., 17.,18., junij  
2021 

Zaključna konferenca Ravnatelj Vsi zaposleni 1. julij 2021 

Pogovori o učenju (formativno spremljanje, 
IKT, didaktični material, bralno učne 
strategije,  izmenjava praks in izkušenj) 

Šolski tim KLJUČ Vsi strokovni 
delavci 

26. avgust 2021 
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4. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

4. 1. ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV 

Šolo je obiskovalo 838 učencev od 1. do 9. razreda, 565 na matični šoli (RS: 215 učencev, 10 
oddelkov; 4,44 oddelka OPB; PS: 350 učencev, 14 oddelkov). 
 
Podružnične šole je obiskovalo 273 učencev: 
PŠ MEKINJE:  85 učencev, 5 oddelkov in 2,48 oddelka OPB 
PŠ NEVLJE: 118 učencev, 5 oddelkov in  2,6 oddelka OPB 
PŠ TUNJICE: 44 učencev, 3 oddelki in 1,32 oddelka OPB 
PŠ VRANJA PEČ: 26 učencev, 2 oddelka in 0,84 oddelka OPB 
 

A. Matična šola 

Razred Št. oddelkov Št. učencev Število vključenih v OPB  

1. razred 2 40 40 

2. razred 2 46 46 

3. razred 2 49 47 

4. razred 2 37 37 

5. razred 2 43 27 

6. razred 4 92  

7. razred 4 92  

8. razred 3 82  

9. razred 3 84  

SKUPAJ 24 565 197 
 

B. Podružnične šole 

Razred Št. oddelkov Št. učencev Število vključenih v OPB  

1.ME 1 14 12 

2.ME 1 21 19 

3.ME 1 20 20 

4.ME 1 17 12 

5.ME 1 13 7 

1.NE 1 26 24 

2.NE 1 22 20 

3.NE 1 20 17 

4.NE 1 23 15 

5.NE 1 27 20 

1.TU 0,5 10 10 

2.TU 0,5 7 7 

3.TU 1    11 11 

4.TU 0,5     6 5 

5.TU 0,5    10 8 

1.,2.VP 1    12 9 

3.,5.VP 1    14 11 

SKUPAJ 15 273 227 
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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. Pouk smo zaradi 

preprečevanja širjenja bolezni Covid 19 izvajali v t.i. mehurčkih v stalnih matičnih učilnicah. 

Za učence 1. razreda je bilo organizirano jutranje varstvo v času od 6.00 do 8.05 ure (matična šola: 
90 učencev 2 skupini, PŠ Nevlje: 1 skupina, 36 učencev, PŠ Mekinje: 1 skupina, 33 učencev, PŠ 
Tunjice: 1 skupina, 22 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 le delno izvajali v obliki manjših učnih skupin. Fleksibilnega predmetnika nismo 
izvajali. 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. Izvajala se je tako v šoli kot na daljavo. 
Učenci zadnjega triletja so obiskovali pouk obveznih izbirnih predmetov, iz katerih so bili tudi 
ocenjeni. Izvajali smo 21 izbirnih predmetov v 30 skupinah. Izbirne predmete (obvezne in 
neobvezne) smo izvajali v blok urah (na 14 dni) razen pri predmetih s področja športa in tujih jezikov. 
Izvajali smo pouk naslednjih izbirnih predmetov: 
 

Francoščina  1, 2 Izbrani šport  

Nemščina 1, 2, 3 Šport za zdravje 

Okoljska vzgoja Šport  za sprostitev 

Gledališki klub 
Računalništvo: Urejanje besedil, Multimedija, Računalniška 

omrežja 

Likovno snovanje 1, 2, 3 Kaj nam govorijo umetnine 

Glasbeni projekt Šolsko novinarstvo 

Sodobna priprava hrane Zvezde in vesolje 

Logika  Poskusi v kemiji 

Filmska vzgoja Organizmi v naravi in umetnem okolju 

Rastline in človek  

 

4. 3. REALIZACIJA PROGRAMA  

V šolskem letu 2020/21 nismo mogli v celoti realizirati predmetnika 9-letne OŠ od 1. do 9. razreda, 
saj smo zaradi epidemije morali po sklepu vlade RS podaljšati jesenske počitnice za en teden. 
Realizirali smo 184 dni pouka (34 tednov) za učence 9. razreda pa 179 dni (31 tednov). Zaradi 
epidemije COVID 19 in posledično zaprtja šol smo del šolskega leta pouk izvajali na daljavo. 
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. 
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4. 3. 1. POUK (OBVEZNI PROGRAM) 

Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka  
% 

Obisk pouka  
% 

Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka  
% 

Obisk pouka  
% 

1.a 97,3 94,2 1.NE 97  92,5  

1.b 97 96,8 2.NE 96,9 95,7  

2.a 98,1 94,8 3.NE 98,3 96,2 

2.b 97,7 96,6 4.NE 95,9 96,7 

3.a 97,8 96,5 5.NE 96,5 95,1 

3.b 97,7 96,8 1.ME 97,2 96,1 

4.a 97,4 97,6 2.ME 97,8 97,3  

4.b 97,3 94,3 3.ME 98 96,1  

5.a 97,6 93,2 4.ME 96,9 96,5 

5.b 98,3 96,7 5.ME 98,8 96.5 

1.,2.TU 97,2/ 96,7 96,1/ 95,1 1., 2.VP 96,9/ 97,1 95,9/ 94,7 

3.TU 98,9 96,3  3,5.VP 96,8/ 97,4  96,4/ 97,9  

4.,5.TU  98,5 / 98 ,1 95,4 / 96,4     

Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka v 
% 

Obisk pouka v % Razred/ 
oddelek 

Realizacija pouka v 
% 

Obisk pouka v 
% 

6.a 98, 1 96  8.a 98,7  94,9  

6.b 98,4 96,5  8.b 98,2 94,3   

6.c 97,2 97,4 8.c 98,7 94,9 

6.č 98.9 96,5 9.a 104,1 94  

7.a 99,5 95,3  9.b 103 95  

7.b 100,3 94,26 9.c 103,4 93,5  

7.c 100,4 93,2    

7.č 100 95,1     

 
Realizacija pouka skupaj: 98,6% 
Realizacija pouka izbirnih predmetov skupaj: OIP: 97,7%, NIP: 96,5% 
Obisk pouka skupaj: 95,6% 
 

4. 3. 2. DNEVI DEJAVNOSTI – MATIČNA ŠOLA 

Nekaterih dni dejavnosti zaradi epidemije Covid 19 nismo mogli realizirati ali pa smo vsebine 
prilagodili razmeram. 
 
KULTURNI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

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

1.a 4 4 100  Bonton 
8. 10. 2020 

Decembrska 
predstava Rdeča 

kapica 
10. 12. 2020 

Peter in volk 
4. 6. 2021 

Filmska vzgoja 
16. 6. 2021 

1.b 4 4 100 Bonton 

8. 10. 2020 

Decembrska 
predstava Rdeča 

kapica 
11. 12. 2020 

Peter in volk 
4. 6. 2021 

 

Filmska vzgoja 
17. 6. 2021 
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2.a 4 3 75 Bonton 

8. 10. 2020 

 

Decembrska 
predstava Zelišča 

male čarovnice 
27. 11. 2020 

Peter in volk 
1. 6. 2021 

 

 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

2.b 4 3 75 Bonton 

8. 10. 2020 

 

Decembrska 
predstava Zelišča 

male čarovnice 
27. 11. 2020 

 

Peter in volk 
1. 6. 2021 

 

 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 
 

3.a 4 4 100 Bonton 

8. 10. 2020 

 

Lutkovna 
predstava 

Sapramiška 
27.11. 2021 

Predstava 
Snežna kraljica 

24.12. 2020 
 
 

Branje; zaključek 
bralne značke 

12.5. 2021 

3.b 4 4 100 Bonton 

8. 10. 2020 

 

Lutkovna 
predstava 

Sapramiška 
27.11. 2020 

Predstava 
Snežna kraljica 

24.12. 2020 
 

Branje; zaključek 
bralne značke 

12. 5. 2021 

4.a 3 3 100 Bonton 

8. 10. 2020 

 

Ogled predstave 

Grozovilca 

21. 12. 2020 

Ogled mesta 

Kamnik 

9. 6. 2021 

 

4.b 3 3 100 Bonton 

8. 10. 2020 

 

Ogled predstave 

Grozovilca 

21. 12. 2020 

Ogled mesta 

Kamnik 

9. 6. 2021 

 

5.a 3 3 100 Bonton 
8.10. 2020 

Filmska 
vzgoja_Rdeči pes 

Modri 
3.12. 2020 

France Prešeren 
5. 2. 2021 

 

5.b 3 3 100 Bonton 

8.10. 2020 

Filmska 
vzgoja_Rdeči pes 

Modri 
3. 12. 2020 

France Prešeren 
5. 2. 2021 

 

6.a 3 2 67 Čudoviti svet 
tolkal 

21. 6. 2021 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

6.b 3 2 67 Čudoviti svet 
tolkal 

21. 6. 2021 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

6.c 3 2 67 Čudoviti svet 
tolkal 

21. 6. 2021 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

6.č 3 2 67 Čudoviti svet 
tolkal 

Bonton Osrednješolska 
prireditev 
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21. 6. 2021 8.10. 2020 21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

7.a 3 2 67 Religije in kulture 
24. 11. 2020 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

7.b 3 2 67 Religije in kulture 
24. 11. 2020 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

7.c 3 2 67 Religije in kulture 
24. 11. 2020 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

8.a 3 2 67 Prešernov dan 
5. 2. 2021 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

8.b 3 2 67 Prešernov dan 
5. 2. 2021 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

8.c 3 2 67 Prešernov dan 
5. 2. 2021 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

9.a 3 2 67 Dan jezikov 
25. 9. 2020 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

9.b 3 2 67 Dan jezikov  
25. 9. 2020 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

9.c 3 2 67 Dan jezikov 
25. 9. 2020 

Bonton 

8.10. 2020 

Osrednješolska 
prireditev 

21. 5. 2021 
Odpadlo zaradi 

Covid 19 

 

 

 
  



Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2020/2021                        OŠ Frana Albrehta Kamnik 

12 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI 
    1. 2. 3. 
 Plan Real % datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina 

1.a 3 3 100 Sejem, sadim 
14. 4. 2021 

Eko dan 
19. 5. 2021 

Travnik 
21. 5. 2021 

1.b 3 3 100 Sejem, sadim 

13. 4.2021 

Eko dan 

19. 5. 2021 

Travnik 

21. 5. 2021 

2.a 3 3 100 Gozd  
19. 10. 2020 

Skrbimo za okolje 
8. 4. 2021 

Eko dan- Kar sejemo, to 
žanjemo 

19. 5. 2021 

2.b 3 3 100 Gozd  
19. 10. 2020 

Skrbimo za okolje 
8. 4. 2021 

Eko dan- Kar sejemo, to 
žanjemo 

19. 5. 2021 

3.a 3 3 100 Življenjska okolja 

8. 1. 2021 

 

Eko dan- Kar sejemo, 

to žanjemo 

19. 5. 2021 

Poskusi iz naravoslovja 

15. 6. 2021 

 

3.b 3 3 100 Življenjska okolja 

8. 1. 2021 

Eko dan- Kar sejemo, 

to žanjemo 

19. 5. 2021 

Poskusi iz naravoslovja 

1.6. 2021 

4.a 3 3 100 Herbarij 
30. 9. 2020 

Iglavci in listavci 
12. 10. 2020 

Rastlinstvo Velike planine 

15. 6. 2021 

4.b 3 3 100 Herbarij 

30. 9. 2020 

Iglavci in listavci 

10. 10. 2020 

Rastlinstvo Velike planine 

15. 6. 2021 

5.a 3 2 67 Eko dan 
19. 5. 2021 

Postojnska jama 
23. 6. 2021 

Srednjeveška Ljubljana 
Ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer. 

5.b 3 2 67 Eko dan 
19. 5. 2021 

Postojnska jama 
23. 6. 2021 

Srednjeveška Ljubljana 
Ni bilo realizirano zaradi 

izrednih razmer. 

6.a 

6.b 

6.c 

6.č 

3 3 100 Kamnine  
18. 9. 2020 

Gozd (Življenje na 
kopnem) 

24. 11. 2020 

Po praznikih zadiši 
24. 12. 2020 

7.a 

7.b 

7.c 

3 3 100 Odnosi 
30. 9. 2020 

Po praznikih zadiši 
24. 12. 2020 

 

Zvok in valovanje 
22. 6. 2021 

8.a 

8.b 

8.c 

3 3 100 Globalno segrevanje 
14. 12. 2020 

Po praznikih zadiši 
24. 12. 2020 

 

Naravoslovni eksperimenti 
21. 6. 2021 

9.a 

9.b 

9.c 

3 3 100 Po praznikih zadiši 
24. 12. 2020 

 

Kisline in baze 
7. 6. 2021 

Odraščanje 
13. 6. 2021 

 

 

 
  



Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2020/2021                        OŠ Frana Albrehta Kamnik 

13 

 

TEHNIŠKI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

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

1.a 3 3 100 Delavnica ob 
tednu otroka 
7. 10. 2020 

Novoletna 
delavnica 

18. 12. 2020 

Pomladna delavnica 

23. 6 2021 
 

 

1.b 3 3 100 Delavnica ob 
tednu otroka 
9. 10. 2020 

Novoletna 

delavnica 

18. 12. 2020 

Pomladna delavnica 
22. 6 2021 

 

 

2.a 3 3 100 Novoletna 
delavnica 

9. 12. 2020 

Velikonočno 
ustvarjanje 
2. 4. 2021 

Vetrnica 
21. 6. 2021 

 

2.b 3 3 100 Novoletna 
delavnica 

9. 12. 2020 

Velikonočno 
ustvarjanje 
2. 4. 2021 

Vetrnica 
21. 6. 2021 

 

3.a 3 3 100 Moja kmetija 
13.11.2020 

Božično-novoletna 
delavnica 

18.12.2020 

Izdelava ure 
15.1.2021 

 

3.b 3 3 100 Moja kmetija 
14. 11. 2020 

Božično-novoletna 
delavnica 

18. 12. 2020 

Izdelava ure 
15. 1. 2021 

 

4.a 4 4 100 Lastnosti snovi 

se spreminjajo 

16. 12. 2020 

Velikonočno 

ustvarjanje 

1.4.2021 

Človeško telo 
25. 5. 2021 

Eko dan 

19. 5. 2021 

4.b 4 4 100 Lastnosti snovi 

se spreminjajo 

16.12. 2020 

 

Velikonočno 

ustvarjanje 

1.4.2021 

 

Človeško telo 

24. 5. 2021 

 

Eko dan 

19. 5. 2021 

 

5.a 4 3 75 Božično-
novoletni 
okraski 

18. 12. 2020 

Izdelava tehniških 
izdelkov 

30. 3. 2021 

Izdelava tehtnice 
10. 6. 2021 

Kamnik moje 
mesto 

Ni bilo realizirano 
zaradi izrednih 

razmer. 

5.b 4 3 75 Božično-
novoletni 
okraski 

18.12. 2020 

Izdelava tehniških 
izdelkov 

30. 3. 2021 

Izdelava tehtnice 
10. 6. 2021 

Ni bio realizirano 
zaradi izrednih 

razmer. 

6.a 

6.b 

6.c 

6.č 

4 4 100 

Recikliranje 
27. 11. 2020 

Polepšajmo si 
praznike 

23. 12. 2020 

Eko dan – Kar 
sejemo, to žanjemo 

19. 5. 2021 

Spoznavanje 
sebe in poklicev 

22. 6. 2021 

7.a 
7.b 
7.c 
7.č 

4 3 75 Gospodarska 

izraba gozda 

 
Planirano v  
CŠOD - ni bilo 
izvedeno. 
 

Polepšajmo si 
praznike 

23. 12. 2020 
 

Eko dan – Kar 
sejemo, to žanjemo 

19. 5. 2021 
 

Spoznavanje 
sebe in poklicev 

23. 6. 2021 
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8.a 

8.b 

8.c 

 
 

4 4 100 

Karierna 
orientacija 
11.2. 2021 

Polepšajmo si 
praznike 

23. 12. 2020 

Eko dan – Kar 
sejemo, to žanjemo 

19. 5. 2021 
 

Obdelava 
podatkov 

23. 6. 2021 

9.a 

9.b 

9.c 

 
 

4 4 100 

Karierna 
orientacija 
5. 1. 2021 

Polepšajmo si 
praznike 

23. 12. 2020 
 

Eko dan – Kar 
sejemo, to žanjemo 

19. 5. 2021 

Valeta  
14. 6. 2021 

 

 

 

 
ŠPORTNI DNEVI 

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

vsebina 

datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina 

1.a 5 5 100 Jesenski 
pohod 

9. 9. 2020 

Različne vrste 
gibanja 

27. 11. 2020 

Igre na snegu 
3. 12. 2020 

Pohod v 
Mekinje 

8. 6. 2021 

Štafetne igre 
na igrišču 

22. 6. 2021 

1.b 5 5 100 Jesenski 
pohod 

9. 9. 2020 

Različne vrste 
gibanja 

27. 11. 2020 

Igre na snegu 
3. 12. 2020 

Pohod v 

Mekinje 

8. 6. 2021 

Štafetne igre 
na igrišču 

23. 6. 2021 

2.a 5 5 100 Jesenski 
pohod 

(Tunjice) 
17. 9. 2020 

Korak k sončku 
22. 10. 2020 

Pohod 
(orientacija v 

gozdu) 
3. 12. 2020 

Zimski športni 
dan 

21. 12. 2020 

Pohod 

(Mekinje) 

21. 4. 2021 

2.b 5 5 100 Jesenski 
pohod 

(Tunjice) 
17. 9. 2020 

Korak k sončku 
22. 10. 2020 

Pohod 
(orientacija v 

gozdu) 
3. 12. 2020 

Zimski športni 
dan 

21. 12. 2020 

Pohod 

(Mekinje) 

21. 4. 2021 

3.a 5 4 80 Jesenski 
pohod 

15. 9. 2020 
 

Zabavne 
igre v 

prostoru in 
na prostem 

Gibalne 
aktivnosti 

10. 12. 2020 

Pomladni 
pohod 

11. 5. 2021 

Zlati sonček - 
odpadlo zaradi 

plavalnega 
tečaja 

3.b 5 4 80 Jesenski 
pohod 

15. 9. 2020 
 

Zabavne 
igre v 

prostoru in 
na prostem 

20. 11. 2020 

Gibalne 
aktivnosti 

10. 12. 2020 

Pomladni 
pohod 

11. 5. 2021 

Zlati sonček - 
odpadlo zaradi 

plavalnega 
tečaja 

4.a 5 5 100 Jesenski 

pohod 

9. 9. 2020 

Zimski ŠD 

13. 1. 2021 

Velikonočni 
pohod 

31. 3. 2021 

Pohod po Veliki 
planini 

15. 6. 2021 

Zabavne 
štafetne igre 
23. 6. 2021 

4.b 5 5 100 Jesenski 

pohod 

9. 9. 2020 

Zimski ŠD 

13. 1. 2021 

Velikonočni 

pohod 

31. 3. 2021 

Pohod po Veliki 
planini 

15. 6. 2021 

Zabavne 
štafetne igre 
23. 6. 2021 

 

5.a 5 4 80 Pohod_Slap 
Orglice 

10. 9. 2021 

Športne igre 
24. 11. 2020 

Zimski pohod 
17. 1. 

2021 

Kolesarski 
poligon in 

spretnostna 
vožnja 

Plavanje in 
igre v vodi 

Ni bilo realizirano 
zaradi izrednih 

razmer. 
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15. 6. 2021 

5.b 5 4 80 Pohod_Slap 
Orglice 

10. 9. 2020 

Športne igre 
24. 11. 2020 

Zimski pohod 
19. 1. 2021 

Kolesarski 
poligon in 

spretnostna 
vožnja 
1. 6. 2021 

Plavanje in 
igre v vodi 

Ni bilo realizirano 
zaradi izrednih 

razmer. 

6.a 5 5 100 16. 9. 2021  

Pohod v 

sredogorje 

Kranjska 

reber 
 

10. 5. 2021 
Atletika (teki), 
suhi biatlon, 
štafetne igre 

 

Gibanje v naravi 
z atletskimi 
vsebinami 
9. 4.  2021 

  

18. 6. 2021 
Gibalno/ 
plavalni 

mehurček 
 

Aktivnosti v 
naravi 

23. 6. 2021 
 

6.b 5 5 100 

6.c 5 5 100 

6.č 5 5 100 

7.a 5 3 60 21. 6. 2021  
Pohod v 

sredogorje 
Tolsta gora  

 

24. 3. 2021 
Gibalni 

mehurček 
 

ZIMSKI ŠD 
Zaradi 

epidemije ni bil 
realiziran 

Aktivnosti v 
naravi (v 

juniju) 
Zaradi 

epidemije ni bil 
realiziran 

7.b 5 3 60 ZIMSKI ŠD 

Zaradi 
epidemije ni bil 

realiziran 

7.c 5 3 60 ZIMSKI ŠD 
Zaradi 

epidemije ni bil 

realiziran 

7.č 5 3 60 ZIMSKI ŠD 
Zaradi 

epidemije ni bil 

realiziran 

8.a 5 4 80 18. 9. 2021  
Pohod v 

sredogorje 
Tolsta gora  

20. 5. 2021 
Atletika (teki), 
suhi biatlon, 
štafetne igre 

 

ZIMSKI ŠD 
Zaradi 

epidemije ni bil 
realiziran 

Aktivnosti v 
naravi 

22. 6. 2021 
8.b 5 4 80 

8.c 5 4 80 

9.a 5 4 80 Igre z žogo 
Zaradi 

epidemije 

izvedeno na 

daljavo 

4. 5. 2021 
Atletika (teki), 
suhi biatlon, 
štafetne igre 

 

ZIMSKI ŠD 
Zaradi 

epidemije ni bil 

realiziran 

Aktivnosti v 
naravi 

11. 6. 2021 
 

9.b 5 4 80 ZIMSKI ŠD 
Zaradi 

epidemije ni bil 
realiziran 

9.c 5 4 80 ZIMSKI ŠD 
Zaradi 

epidemije ni bil 
realiziran 
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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 8.10.2020 
Bonton 

3. 12. 2020 
Ogled lutkovne 

predstave 

8. 4. 2021 
Glasbena pravljica 

10. 6. 2021 
Praznik črk 

1.ME 4 4 100 8.10.2020 
Bonton 

27. 11. 2020 
Ogled lutkovne 

predstave 

17.6.2021 
Praznik, dan 
državnosti 

21.6.2021 
Ogled filmske 

predstave 

1.,2.TU 4 3 75 8. 10. 2020 
Bonton 

2. 12. 2020 
Ogled predstave 

17. 6. 2021 
Glasbila 

Osrednješolska 
prireditev 

Odpadlo zaradi 
Covid-19  

2.NE 4 4 100 8.10.2020 
Bonton 

 

3. 12. 2020 
Ogled lutkovne 

predstave 

8. 4. 2021 
Glasbena pravljica 

22.6.2021 
Igrajmo se 
gledališče 

2.ME 4 4 100 8. 10. 2020 
Bonton 

27. 11. 2020 
Ogled lutkovne 

predstave 

12. 5. 2021 
Branje pravljice in 

poustvarjanje 

24. 6. 2021 
Prireditev ob 

Dnevu 
državnosti 

3.NE 4 4 100 8. 10. 2020 
Bonton 

 

27. 11. 2020 
Ogled lutkovne 

predstave 
 

5. 2. 2021 
France Prešeren 

8. 4. 2021 
Glasbena 

pravljica Ples 
tisočerih 
mravljic 

3.ME 4 4 100 8.10.2020 
Bonton 

 

27.11. 2020 
Ogled lutkovne 

predstave 

10. 6. 2021 
Glasbena pravljica 

17. 6. 2021 
Svet pravljic 

 

4.ME 3 3 100 8.10. 2020 
Bonton 

27.11.2020 
Ogled lutkovne 

predstave 

22.6.2021 
Branje pod 
krošnjami 

/ 

4.NE 3 3 100 8.10. 2020 
Bonton 

 

3.12.2020 
Ogled lutkovne 

predstave 

8.4.2021 
Glasbena pravljica 

/ 

5.ME 3 3 100 8.10. 2020 
Bonton 

 

27.11. 2020 
Ogled lutkovne 

predstave 
 

24. 6. 2021 
Prireditev ob 

Dnevu državnosti 

/ 

 5. NE 3 3 100 8. 10. 2020 
Bonton 

3. 12. 2020 
Ogled lutkovne 

predstave 

8. 4. 2021 
Glasbena pravljica 

/ 

3.TU 4 3 75 8.10. 2020 
Bonton 

 

2. 12. 2020 
Ogled predstave 

17. 6. 2021 
Glasbila 

Osrednješolska 
prireditev 

Odpadlo zaradi 
Covid-19  

4.,5.TU 4 3 75 8.10. 2020 
Bonton 

2.12.2020 
Ogled filma 

18.6.2021 
Glasbila 

Osrednješolska 
prireditev 

Odpadlo zaradi 
Covid-19 
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1.,2.VP  4 4 100 8. 10. 2020 
Bonton 

26. 11. 2020 
Lutkovna predstava 

12. 5. 2021 
Radi beremo 

24. 6. 2021 
Prireditev ob 

dnevu 
državnosti 

3.,5.VP 3 3 100 8. 10. 2020 
Bonton 

24.12.2020 
Dejavnosti ob 

državnem prazniku 

12. 5. 2021 
Berem in 
ustvarjam 

 

 

 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

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

1.NE 3 3 100 18. 1. 2021 
Tekočine 

19. 5. 2021 
Eko dan- Kar sejemo, 

to žanjemo 

14. 6. 2021 
Arboretum 

1.ME 3 3 100 20. 11. 2020 
Dan slovenske hrane 

20. 1. 2021 
Snovi in tekočine  

2. 6. 2021 
Travnik 

1.,2 TU 3 2 66,6 6. 5. 2021 
Vzgoja za zdravje 

11. 6. 2021 
Sadni dan 

Reka sedmih imen, 
CŠOD 

Odpadlo zaradi  
Covid-19 

2.ME 3 3 100 8. 4. 2021 
Skrb za okolje 

6. 3. 2021 
Snovi 

19. 6. 2021 
Travnik 

2.NE 3 3 100 7. 4. 2021 
Skrbimo za okolje 

9. 6. 2021 
Mešam in ločujem 

14. 6. 2021 
Arboretum 

3.NE 3 3 100 13. 11. 2020 
Kmetija 

3. 2. 2021 
Življenjska okolja 

14. 6. 2021 
Arboretum 

3.ME 3 3 100 18. 1. 2021 
Čas 

6. 5. 2021 
Skrb za zdravje in čutila 

3. 6. 2021 
Gibanje in zrak ter 
njegove lastnosti 

4.ME 3 3 100 3. 2. 2021 
Čutila 

2. 6. 2021 
Življenjska okolja - 

travnik 

9. 6. 2021  
Gozd 

4.NE 3 3 100 3. 2. 2021 
Čutila 

 

19. 5. 2021 
Eko dan – Kar sejemo, 

to žanjemo 

3. 6. 2021  
Gozd 

 

5. ME 3 3 100 4. 6. 2021 
Življenjska okolja v 

okolici šole 

20.  6. 2021 
Odraščanje 

23. 6. 2021 
Obisk Eco resorta 

5.NE 3 3 100 21.  5. 2021 
Eko dan (“Kar sejemo, 

to žanjemo”) 

14. 6. 2021 
Arboretum Volčji Potok 

22. 6. 2021 
Snovi in njihove 

lastnosti 

3.TU 3 2 66,6 5. 5. 2021 
Skrb za zdravje 

28. 5. 2021 
Naravoslovni poskusi 

Reka sedmih imen, 
CŠOD 

Odpadlo zaradi  
Covid-19 

4.,5.TU 3 1 33,3 22.6.2021 
Pohod na Stari grad 5. 

razred 

Rastlinstvo Velike 
planine 

Odpadlo zaradi Covid-
19 

Reka sedmih imen, 
CŠOD 

Odpadlo zaradi  
Covid-19 
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1.,2.VP 3 3 100 7. 4. 2021 
Zemeljska prst - 

poskusi 

22.  5. 2021 
Eko dan – Kar sejemo, 

to žanjemo 

10. 6. 2021 
Na travniku 

3.,5.VP 3 2 66,6 19. 5. 2021 
Eko dan 

10. 6. 2021 
Travnik (3. r), 

Naravoslovna škatla 
(5.r) 

Življenjsko okolje - 

morje 

ni bilo realizirano zaradi 

pouka na daljavo 
 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

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

1.NE 3 3 100 7. 10. 2020 
Izdelam igračo 

9. 12. 2020 
Izdelava novoletnih 

okraskov 

9. 6. 2021 
Merjenje 

 

1.ME 3 3 100 7. 10.2020 
Izdelava igrače 

10. 12. 2020 
Izdelovanje 
okraskov iz 

naravnih materialov 

19. 5. 2021 
Eko dan, 

od zrna do kruha, 
zavržena hrana 

 

1.,2.TU 3 3 100 10.12. 2020 
Božično - 
novoletni 
okraski 

2. 4. 2021 
Velikonočno 
ustvarjanje 

19. 5. 2021 
Eko dan – Kar 

sejemo, to 
žanjemo 

 

2.NE 3 3 100 9.12. 2020 
Izdelava 

novoletnih 
okraskov 

2. 4.2021 
Velikonočno 
ustvarjanje 

19. 5. 2021 
Eko dan – kar 

sejemo, to 
žanjemo 

 

2.ME 3 3 100 10. 12. 2020 
Izdelovanje 
okraskov iz 

naravnih 
materialov 

2. 4. 2021 
Velikonočna 
dekoracija 

19. 5. 2021 
Eko dan – kar 

sejemo, to 
žanjemo 

 

 

3.NE 3 3 100 20.10 2020 
Izdelovanje 

vozila 

9. 12. 2020 
Izdelovanje 

novoletnih okraskov 

23. 5. 2021 
Kar sejem, to 

žanjem 

 

3.ME 3 3 100 6. 10. 2020 
Delavnica ob 
tednu otroka 

10. 12. 2020 
Novoletni okraski 

19. 5. 2021 
Eko dan – kar 

sejemo, to 
žanjemo 

 

4.NE 4 4 100 10.12. 2020 
Izdelava 

novoletnih 
okraskov 

12. 3. 2021 
Elektrika 

2. 4. 2021 
Velikonočno 
ustvarjanje 

11. 6.  2021 
Izdelek iz lesa 

4.ME 4 4 100 21.10. 2020 
Lastnosti snovi 

se lahko 
spreminjajo 

2. 4. 2021 
elektrika 

19. 5. 2021 
Eko dan – Kar 

sejemo to 
žanjemo 

10.12. 2020 
Izdelki iz 
odpadne 
embalaže 

5.ME 4 4 100 10. 12. 2020 
Izdelava 

novoletnih 
okraskov 

19. 5. 2021 
Eko dan – Kar 

sejemo, to 
žanjemo 

21. 5. 2021 
Raba preprostih 

naprav in tehniški 
izdelki 

15. 6. 2021 
Izdelki iz 
odpadne 
embalaže 
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5.NE 4 4 100 10. 12. 2020 
Izdelava 

novoletnih 
okraskov 

2. 4. 2021 
Velikonočno 
ustvarjanje 

14. 5. 2021 
Toplota 

11. 6. 2021 

Veter 

3.TU 3 3 100 10.12. 2020 
Božično - 
novoletni 
okraski 

2. 4. 2021 
Velikonočno 
ustvarjanje 

19. 5. 2021 
Eko dan – Kar 

sejemo, to 
žanjemo 

 

4., 5.TU 4 4 100 10.12.2020 
Božično - 
novoletni 
okraski 

2. 4. 2021  
Velikonočno 
ustvarjanje 

19. 5. 2021 
Eko dan – Kar 

sejemo, to 
žanjemo 

24.  6. 2021 
Tehniški izdelek 

1.,2.VP 3 3 100 7. 10. 2020 
Jesensko 

ustvarjanje 

2. 12. 2020 
Okrasimo smrečico 

18. 3. 2021 
Pomladno 
ustvarjanje 

 

3.,5.VP 4 4 100 7. 10. 2020 
Jesensko 

ustvarjanje 

13. 11. 2020 
Moja kmetija (3. r) 

30. 11. 2020 
Božični okraski 

24. 3. 2021 
Delavnica ob 
materinskem 

dnevu 
 

 

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

vsebina 

datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

1.NE 5 5 100 9. 9. 2020 
Pohod 

25. 11.2020 
Pohod 

24.12.2020 
Dan brez 

računalnika 

16. 6.2021 
Štafetne igre 
in igre z žogo 

23. 6.2021 
Stare 

otroške igre 

1.ME 5 5 100 15. 9. 2020 
Jesenski 

pohod 
 

1.12. 2020 

Gibalne 

sposobnosti 

razvijamo na 

poligonu 

14. 12. 2020 
Prilagojeni 

zimski športi 
 

14. 4. 2021 
ŠVZ karton 

9. 6. 2021 
Gozd 

1.,2.TU 5 5 100 17. 9. 2020 
Jesenski 

pohod 

27.11. 2020 
Orientacija 

18. 12. 2020 
Zimski športni 

dan 

7. 4. 2021 
Pomladni 

pohod 

22. 6. 2021 
Športne igre 

2.NE 5 5 100 9. 9. 2020 

Jesenski 

pohod 

26.11.2020 
Pohod 

23.12.2020 
Prilagojeni 

zimski športi 

6. 5. 2021 
ŠVK karton 

23. 6.2021 
Korak k 
sončku 

2.ME 5 5 100 15. 9. 2020 
Jesenski 

pohod 
 

1.12. 2020 

Gibalne 

sposobnosti 

razvijamo na 

poligonu 

14. 12. 2020 
Prilagojeni 

zimski športi 

14. 4. 2021 
ŠVZ karton 

23. 6. 2021 
Športne igre 

3.NE 5 4 80 9. 9. 2020 
Jesenski 

pohod 

26. 11. 2020 
Pohod in igre 

z žogo  v 
naravi 

16. 12. 2020 
Gibalne 

aktivnosti 

 

ŠVZ karton 
Neizvedeno zaradi 
plavalnega tečaja 

17. 6. 2021 
Pohod na 
Stari grad 

3.ME 5 4 80 15.9.2020 1.12. 2020 14. 12. 2020 14. 4. 2021 23.6.2021 
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Jesenski 
pohod 

 

Razvijamo 

gibalne 

sposobnosti 

Prilagojeni 
zimski športi 

ŠVZ karton Športno 
družabne igre 

(odpadlo zaradi 
plavalnega tečaja) 

4.NE 5 5 100 9.9.2020 

Jesenski 

pohod 

27.11.2020 

Pohod 

18.12.2020 
Gibalne 

aktivnosti 

14.6.2021 
Arboretum 

 

21.6.2021 
Štafetne in 
druge igre 
na prostem 

4.ME 5 5 100 15. 9. 2020 
Jesenski 

pohod 

28.1.2021 
Zimski pohod 

14. 4. 2021 
Testiranje za 

ŠV karton 

1.12. 2020 
Gibalne 

sposobnosti 
na poligonu 

16. 6. 2021 
Športno 

družabne igre 
ter športni 
program 
Krpan 

5.ME 5 5 100 15. 9. 2020 
Jesenski 

pohod 
 

1.12. 2020 
Gibalne 

sposobnosti 
na poligonu 

14. 4. 2021 
ŠVZ karton 

 

4. 5. 2021 

Kolesarski 

poligon 

19. 1. 2021 
Zimski 
pohod 

5.NE 5 5 100 9. 9. 2020 

Jesenski 

pohod 

27. 11. 2020 
Pohod 

18. 12. 2020 
Gibalne 

aktivnosti v 
naravi 

2. 6. 2021 
Kolesarski 

poligon 

17. 6. 2021 
Športne igre 

3.TU 5 4 80 17. 9. 2020 
Jesenski 

pohod 

27.11. 2020 
Orientacija 

18.12. 2020 
Zimski športni 

dan 

7. 4. 2021 
Pomladni 

pohod 

Zdravilni gaj 
Odpadlo zaradi 

plavalnega 
tečaja. 

4.,5.TU 5 5 100 17. 9. 2020 
Jesenski 

pohod 

29. 9. 2020 
Kolesarski 
poligon 5.r. 
22. 6. 2021 

Pohod na 

Stari grad 4.r. 

27. 11. 2020 
Orientacija 

 

18. 12. 2020 
Zimski športni 

dan 
 

7. 4. 2021 
Pomladni 

pohod 
 

1.,2.VP 5 5 100 10. 9. 2020 
Jesenski 
pohod na 
Stari grad 

11. 12. 2020 
Gibalne igre 

na domačem 

poligonu 

16. 12. 2020 
Zimski športni 

dan 

11. 5. 2021 
Testiranje za 

ŠVK 

23. 6. 2021 
Igre na 
travniku 

3.,5.VP 5 5 100 10.9.2020 
Jesenski 
pohod na 
Stari grad 

25.11.2020 
Športne igre 
na prostem 

17.12.2020 
Gibalne 

aktivnosti 

20.1.2021 
Zimski pohod 

11.5.2021 
Testiranje 
za ŠVK 

 

4. 3. 4. EKSKURZIJE 

Razred Cilj (smer) Datum realizacije Vodja 

/ / / / 
 

*Zaradi izrednih razmer (COVID 19) nismo izvedli ekskurzij. 
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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 2020/21 so na šoli potekala naslednja medpredmetna povezovanja:  
 

Naslov Tema, datum Razred Nosilec  

Eko dan Kar sejemo, to žanjemo 
19. 5. 2021 

1.–9. Metka Bizjak 
Tadeja Kilar 

Bonton Spoštljivost in strpnost 
8. 10.2020 

1.–9. 
 

Tina Plahutnik 

Knjižnično informacijsko 
znanje 

Skozi vse šolsko leto 1.–9. Tadeja Česen Šink, 
Irena Milivojevič Kotnik 

Prešernov dan – tematske 
ure 

France Prešeren 
(slovenščina, glasba, matematika, 

tehnika, likovna umetnost) 
5. 2. 2021 

6.–9. Tadeja Kilar 

Trubarjev dan Trubarjev dan v “pravem pomenu 
besede” je odpadel, ker smo ravno 

pričeli s šolanjem na daljavo. 
Vsebine smo izvedle le slovenistke 
ter učiteljica pri likovni umetnosti. 

9 . razred Jana Jus 

Gozd 24. 11. 2021 
Učenci združijo znanje TIT 

(oblikovanje košare), MAT (mere), 
NAR (glive) in računalništva. 

6. razred Ekipa ATS STEM 

Globalno segrevanje 14. 12. 2021 
Učenci povezujejo znanje TIT, 
GEO, računalništva in MAT) 

8. razred Ekipa ATS STEM 
 

Valovanje 

 

22. 6. 2021 
Učenci povežejo znanje 

naravoslovja in glasbene umetnosti. 

7. razred Monika Jelenc 

Albrehtov dan Življenje Frana Albrehta in njegova 
dela,  

november 2020 

1.razred Učiteljice 1.razreda 

Kisline in baze 7. 6. 2021 
Naravoslovni dan (povezava kemije 

in gospodinjstva) 

9. razred Tilen Miklavčič 

Religije in kulture 24. 11. 2020 
Medpredmetno povezovanje 

družboslovnih področij. 

7. razred Mirjam Hribernik 
Benčina 

Medosebni odnosi 30. 9. 2021 

Odnosi v ekosistemu in odnosi med 

nami. 

7. razredi Monika Jelenc 

Teden umetnosti od 24. do 28. 5. 2021  1. do 9. 
razred 

Anamarija Erčulj, Petra 
Pirš 

Čudoviti svet tolkal 21. 6. 2021 
Povezali smo likovno umetnost, 

tehniko in tehnologijo ter glasbeno 
umetnost. 

6. razred Petra Pirš 

Prešernov dan  Spoznavanje pesnika in praznika, 1.razred Učiteljice 1.r. 
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februar, 2021 

Guganje/nadomestili z 

vsebino pri NIT: Energija v 

hrani 

Energija v hrani 
21. 9 . in 25. 9. 2020 

5. razred Tilen Miklavčič 
Razredničarki Mateja 

Jamnik in Simona 
Podboršek 

Nemščina po astronomsko Medpredmetna povezava zaradi 
pouka na daljavo ni bila izvedena. 

/ / 

Atom Medpredmetna povezava zaradi 
pouka na daljavo ni bila izvedena. 

/ / 

Klimogram 22. 9. 2020 
Risanje klimograma (MAT) in 

interpretacija klimograma (GEO) 

7. razred Učiteljice matematike 

 

 

*Tabela KIZ- Medpredmetne povezave 2020/2021 
 

RAZ. VSEBINA VSEBINA VSEBINA VSEBINA 

1.A predstavitev knjižnice (2) 
21. 9. 2020 

časovni trak 
9. 3. 2021 

France Prešeren (2) 
4. 2. 2021 

motivacija za branje, 
uganke, knjige za branje 
7. 5. 2021 

1.B predstavitev knjižnice  
10. 9. 2020 

časovni trak 
2. 3. 2021 

France Prešeren (2) 
3. 2. 2021 

motivacija za branje, 
uganke 
13. 5. 2021 

1.ME predstavitev knjižnice  
23. 9. 2020 

časovni trak 
11. 5. 2021 

motivacija za branje 
26. 5. 2021 

 

1.NE predstavitev knjižnice  
11. 9. 2020 

časovni trak 
12. 3. 2021 

pesmi, uganke, 
izštevanke 
16. 4. 2021 

 

1.2.TU predstavitev knjižnice 
23. 9. 2020 

časovni trak 
17. 3. 2021 

dlan 
17. 3. 2021 

motivacija za branje 
12. 5. 2021 

1., 2. VP predstavitev knjižnice 
22. 9. 2020 

časovni trak 
24. 3. 2021 

dlan 
24. 3. 2021 

motivacija za branje 
2. 6. 2021 

2.A knjižnični red 
5. 10. 2020 

dlan ali ribja kost 
16. 3. 2021 

motivacija za branje 
26. 5. 2021 

 

2.B knjižnični red 
5. 10. 2020 

dlan ali ribja kost 
16. 3. 2021 

motivacija za branje 
26. 5. 2021 

 

2.ME ribja kost 
8. 3. 2021 

dlan  
11. .5.. 2021 
 

 Poučne knjige 
27. 5. 2021 

  

2.NE  knjižnični red 
23. 9. 2020 

motivacija za branje 
12. 3. 2021 

poučne knjige 
16. 4. 2021 

  

3.A umet/neumetnostno 
besedilo  
11. 3. 2021 
 

ljudsko slovstvo na 
Kamniškem 
23. 3. 2021 

iskanje po virih EU (2) 
7. 6. 2021 

Vennov diagram  
(na daljavo, november 
2020) 

3.B umet/neumetnostno 
besedilo  
16. 3. 2021 
 

ljudsko slovstvo na 
Kamniškem 
30. 3. 2021 

Priprava na obisk 
pisatelja, ilustracije 
11. 5. 2021 

Vennov diagram 
(na daljavo, november 
2020) 

3.ME umet/neumetnostno 
besedilo  
8. 3. 2021 

iskanje po virih EU (2) 
27. 5. 2021 

Vennov diagram 
(na daljavo, november 
2020) 

  

3.NE ljudsko slovstvo na 
Kamniškem 
19. 3. 2021  
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3.TU Vennov diagram  
23. 4. 2021 

umet/neumetnostno 
besedilo  
15. 3. 2021 

iskanje po virih EU (2) 
1. 6. 2021 

 

4.A BZ/DB 
23. 9. 2020 

miselni vzorec 
4. 3. 2021 

funkcionalno branje (2)  
3. 6. 2021 

 

4.B BZ/DB 
21. 9. 2020 

miselni vzorec 
(na daljavo, november 
2020) 

  

4.ME BZ/DB 
24. 9. 2020 

miselni vzorec 
(na daljavo, november 
2020) 

funkcionalno branje (2)  
25. 5. 2021 

  

4.NE BZ/DB 
23. 9. 2020 

motivacija za branje 
26. 3. 2021 

    

3., 5. VP Vennov diagram (3r) 
21.4. 2021 
pesem (5r)  
16. 10. 2020 

Paukova strategija (5r) 
18. 3. 2021 

umet/neumetnostno 
besedilo (3r) 
18. 3. 2021 

iskanje po virih EU (3r in 
5r) (2), navodila za 
izdelavo plakata 
2. 6. 2021 

5.A kaj je pesem  
30. 09. 2020 

Paukova strategija  
11. 3. 2021 

kako izdelam plakat 
9. 6. 2021 

govorni nastop 
(izvedli sami s predlogo 
knjižničarke) 

5.B kaj je pesem 
30. 09. 2020 

Paukova strategija  
22. 3. 2021 

kako izdelam plakat 
20. 5. 2021 

govorni nastop 
(izvedli sami s predlogo 
knjižničarke) 

5.ME kaj je pesem 
29. 9. 2020 

Paukova strategija  
12. 3. 2021 

kako izdelam plakat 
11. 5. 2021 

govorni nastop 
(izvedli sami s predlogo 
knjižničarke) 

5.NE kaj je pesem 
13. 10. 2020 

     

4.,5. TU DB/BZ (4r) 
kaj je pesem (5r) 
7. 10. 2020 

miselni vzorec (4r) 
17. 3. 2021 

Paukova strategija (5r) 
17. 3. 2021 

  

6. A Predstavitev knjižnice, 
knjiž. red (SLJ)  
29. 9. 2020 

Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

Megakviz (ZGO) 
7. 10. 2020 

Knjižno in knjižnično 
gradivo (GOS) (2 uri) 
16. 3. 2021, 10. 3. 2021 

6. B Predstavitev knjižnice, 
knjiž. red (SLJ) 
28. 9. 2020 

Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

Megakviz ZGO) 
13. 10. 2020 

Knjižno in knjižnično 
gradivo (GOS) (2 uri) 
5. 3. 2021, 15. 3. 2021 

6. C Predstavitev knjižnice, 
knjiž. red (SLJ) 
29. 9. 2020 

Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

Megakviz ZGO) 
9. 10. 2020 

Knjižno in knjižnično 
gradivo (GOS) (2 uri) 
3. 3. 2020, 9. 3. 2020 

6. Č Predstavitev knjižnice, 
knjiž. red (SLJ) 
2. 10. 2020 

Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

Megakviz ZGO) 
9. 10. 2020 

Knjižno in knjižnično 
gradivo (GOS) (2 uri) 
3. 3. 2020, 18. 3. 2021 

7. A Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

Rastem s knjigo 
27. 5. 2021 

Motivacija za branje 
januar 2020 (na 
daljavo) 

 

7. B Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

Rastem s knjigo 
27. 5. 2021 

Motivacija za branje 
januar 2020 (na 
daljavo) 

 

7. C Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

Rastem s knjigo 
27. 5. 2021 

Motivacija za branje 
januar 2020 (na 
daljavo) 

 

7. Č Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

Rastem s knjigo 
25. 5. 2021 

Motivacija za branje 
januar 2020 (na 
daljavo) 

 

8. A Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 
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8. B Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

   

8. C Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

   

9. A Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

     

9. B Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

     

9. C Soba pobega  (SLJ) 
december 2020 (na 
daljavo) 

    

 
 

4. 3. 6. ŠOLA V NARAVI, TABORI 

 
A. LETNA ŠOLA V NARAVI 
Savudrija, čas izvedbe:  
vodja: Mojca Kališnik 
Izvleček poročila: 
Letne šole v naravi nismo izvedli zaradi ukrepov NIJZ. 
 

B. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
Cerkno, čas izvedbe:  
vodja: Aleš Prosen 
Izvleček poročila: 
Zaradi ukrepov NIJZ in pouka na daljavo je bila zimska šola v naravi odpovedana. 
 

C. TABORI 
RAZRED/Vrsta KRAJ ČAS VSEBINA 

2.a, 2. b, 2.TU: Naravoslovni tabor Dolenja vas pri 
Čatežu 

1.3.-3. 3. 2021 Odpadel zaradi izrednih 
razmer Covid-19. 

2.NE, 2. ME, 2.VP: Naravoslovni 

tabor 

Dolenja vas pri 
Čatežu 

3. 3.-5. 3. 2021 Odpadel zaradi izrednih 
razmer Covid-19. 

8.a, b in c: Naravoslovni tabor CŠOD Murska 
Sobota 

24. 5. - 28. 5. 2021 
31. 5. - 4. 6. 2021 

Odpadel zaradi izrednih 
razmer Covid-19. 

7. a, b, c in č CŠOD 15. 3. - 19. 3. 2021 Odpadel zaradi izrednih 
razmer Covid-19. 

 

 

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. 
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4. 3. 7. PLAVALNI TEČAJ, PLAVALNO OPISMENJEVANJE 

 
A. PLAVALNI TEČAJ 
Vodja: Brane Božič 
Dodatni plavalni učitelji: Simeon Klokočovnik, Ivanka Svetec, Maja Benkovič, Tamara Bračič, Katja 
Kordiš, Jana Razboršek, Mojca Kališnik, Urška Maja Pavlič in Andrej Kunčič.   
Čas izvedbe: 21. 06. 2021 – 24. 06. 2021 
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.   

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 učence tretjih razredov organiziran 20 - urni plavalni 

tečaj. V tečaj je bilo vključenih 96 učencev, 4 učenci se iz opravičljivih razlogov tečaja niso udeležili. 

Učenci PŠ Vranja Peč (9 učencev) se bodo tečaja udeležili naslednje šolsko leto. 

Aktivnosti so potekale istočasno v bazenu CIRIUS-a in v kamniškem odprtem bazenu. V CIRIUS-u 

so bili učenci 3.a in PŠ Tunjice (33 učencev), na kamniškem bazenu pa učenci 3.b, PŠ Mekinje in 

PŠ Nevlje (63 učencev). Zaradi bližine bazenov so učenci tja hodili peš. Učenci PŠ Tunjice so se s 

šolskim avtobusom pripeljali do MŠ, od koder so nato peš odšli do CIRIUS-a. 

Učenci so bili, ob upoštevanju priporočil NIJZ-a in ''mehurčkov'', razdeljeni v 12 plavalnih skupin.  

Ure učenja plavanja so bile realizirane kot ure športa.  

Preverjanje naučenega plavalnega znanja smo izvedli, 24. 06. 2021, na CIRIUS-u (2 skupini) in 

kamniškem bazenu (10 skupin). 

Najmanj zlatega konjička je osvojilo 86 učencev, 9 učencev ni bilo uspešnih pri doseganju 

temeljnega cilja, 1 učenec pa se preverjanja znanja plavanja iz opravičenega razloga ni udeležil.  

Skupni rezultat preverjanja:  ZD – 9x, SD - 23x, BD – 32x, D – 13x, ZK – 9x, SK – 6x, BK – 1x,  

NEPREVERJENI – 1x, NISO SPLAVALI – 2x.  

Opombe za prihodnje šolsko leto: Ob ugodnih vremenskih in epidemioloških razmerah načrtujemo 

tečaj na odprtem kamniškem bazenu septembra 2021 in/ali sredi junija 2022.  

 

B. PROJEKT PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
Vodja: Tamara Bračič 
Poročilo o izvedbi: 
Z učenci 6. razredov smo v petek, 18. 6. 2021, izvedli preverjanje plavanja v sklopu projekta plavalno 
opismenjevanje. Preverjanje je potekalo v kamniškem bazenu, udeležilo se ga je 86 učencev. 
Ocenjevali smo po kriterijih, ki so predpisani za preverjanje plavalnega znanja učencev. Štirje učenci 
niso dosegla kriterijev za pridobitev bronastega delfina, kar pomeni, da imamo na šoli 95,35% 
plavalcev (6. razred). Šest učenec se preverjanja iz opravičljivih razlogov ni udeležilo. Zaradi 
premajhnega števila neplavalcev, plavali tečaj ni bil organiziran. 
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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 so  opravljali le teoretični izpit. Razlog so 

organizacijske težave, ki so izhajale iz omejitev Covid-19. Od 43 učencev dva nista opravila 

teoretičnega izpita. Praktično izvedbo načrtujemo v jesenskem času (šolsko leto 2021/22).  

V pomladanskem času so program praktičnih izpitov opravljali učenci 6. razredov, ki zaradi covid 

razmer  v šolskem letu 2019/20 niso opravljali programa. Izpit je uspešno opravilo 43 učencev, dva 

sta se odjavila, dva pa ga bosta iz zdravstvenih razlogov opravljala jeseni. 

Učenci PŠ Vranje Peč so teoretični izpit opravili že v lanskem šolskem letu. V tem šolskem letu sta 

praktični izpit uspešno opravila 2 učenca, ki sta obiskovala 6. razred. Ostali bodo izvajali praktični 

program v jesenskem času šolskega leta 2021/22 kot učenci 6. razredov.   

 
Vodja za PŠ Mekinje: Andrej Kunčič 
Kratko poročilo: 
Na Podružnični šoli Mekinje je kolesarski izpit opravljalo 13 učencev in ga vsi uspešno opravili. 

Kolesarska trasa je vključevala vožnjo po glavni cesti, stranskih cestah, zavijanje desno v križišču z 

upoštevanjem pravila srečanja in prednostne ceste, prečkanje ceste, kjer ni prehoda za pešce, 

mimovožnjo, vključevanje v promet. Trasa je potekala v okolici šole. 

Na Podružnični šoli Mekinje so kolesarski izpit opravljali tudi petošolci v letu 2019/20, torej letošnji 

šestošolci. Teh učencev je bilo 9, vendar sta se dva učenca odločila, da letos ne bosta opravljala 

kolesarskega izpita. Ostalih 7 učencev je uspešno opravilo kolesarski izpit. Kolesarska trasa je 

vključevala vožnjo po glavni cesti, stranskih cestah, zavijanje desno v križišču z upoštevanjem 

pravila srečanja in prednostne ceste, prečkanje ceste, kjer ni prehoda za pešce, mimovožnjo, 

vključevanje v promet. Trasa je potekala v okolici šole. 

 
Vodja za PŠ Nevlje: Andrej Kunčič 
Kratko poročilo: 
Na Podružnični šoli Nevlje so kolesarski izpit opravljali tudi petošolci v letu 2019/20, torej letošnji 

šestošolci. Vseh učencev je bilo 23. Dve učenki ne želita opravljati kolesarskega izpita, ena je imela 

teoretični del opravljen, medtem, ko je drugi manjkal še teoretični del. En učenec še ni imel 

opravljenega teoretičnega dela, zato je imel na voljo teden dni časa, da se pridruži skupini pri 

praktičnih vožnjah na javnih površinah. Učenec je bil slabo odziven in se mu ni uspelo vpisati v 

spletno učilnico, zato tudi ni imel možnosti vaje teorije. Na koncu učenec ni niti poskusil opravljati 

teoretičnega dela. Z 20 učenci je potekalo praktično usposabljanje na javnih površinah. Zaradi 

ohranjanja mehurčkov je bilo v dveh skupinah po 6 učencev, pri teh skupinah je pomagala Katja 

Kordiš. Na koncu je vseh 20 učencev uspešno opravilo kolesarski izpit. Kolesarska trasa je 

vključevala vožnjo po glavni cesti, stranskih cestah, zavijanje levo v križišču v prednostno cesto z 

upoštevanjem pravila srečanja, zavijanje desno na glavno cesto, prečkanje križišča z glavno cesto 

z upoštevanjem pravila srečanja, vključevanje v promet, prečkanje ceste, kjer ni prehoda za pešce, 

mimovožnjo. Trasa je potekala v okolici šole. 

 
Vodja za PŠ Tunjice: Barbka Marin 
Kratko poročilo: 
V šolskem letu 2020/21 je bila načrtovana vožnja po javnih cestnih površinah za 10 učencev 5. 
razreda PŠ Tunjice in 10 učencev 6. razreda, ki so v šolskem letu 2019/20 obiskovali PŠ Tunjice. 
Zaradi daljše bolniške odsotnosti učiteljice mentorice vožnje po javnih cestnih površinah nismo 
izvedli. Načrtovano je, da jo bomo izvedli jeseni v šolskem letu 2021/22. Starši in učenci so bili o 
spremembi obveščeni.  
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5. SPREMLJANJE POUKA – HOSPITACIJE  

Aktiv tujih jezikov 20. 10. 2020 – Lidija Vidmar 
27. 11. 2020 – Mateja Stare 

Družboslovni aktiv januar 2021 (na daljavo) s strani ravnatelja 

Naravoslovni aktiv Hospitacije v okviru projekta ATS STEM. 
Hospitacije (ravnatelj) izvedene pri pouku na daljavo (januar 2021) pri 
vseh članih aktiva. 
Medsebojne hospitacije: 13. 10, 17. 11, 7. 12, 29. 1.  - Tjaša Gašpar, 
Nina Maček, Brigita Repek Juvan. 
22. 6. 2021 – Nina Maček (predstavitev dela s projektorjem) 
26. 11. 2020 – Tilen Miklavčič (kemija) 

Aktiv 5. razreda Januar - Februar 2021 – ravnatelj; Maja Jesenik Štefin, Mateja Jamnik, 
Simona Podboršek, Bernarda Rifel, Jana Trebušak, Erika Resnik 

Aktiv izvajalk DSP  Januar in februar 2021 (na daljavo) s strani ravnatelja: Tjaša Božič, 
Danila Hrovat, Kaja Lipovec, Katarina Lednik, Irena Podjed. 

Aktiv svetovalnih delavk 3. 6. 2021 Tina Plahutnik – hospitacija pri V. Vah 

 

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 MOJA POKLICNA PRIHODNOST.  Zaradi izrednih razmer 

Covid-19 se je parlament  sestal le dvakrat:  

1. Predstavitev mentoric in učencev, predstavitev teme šolskega parlamenta in načrta dela za to 

šolsko leto. Učenci so dobili nalogo, da opravijo anketo med sošolci o izboljšanju dela na daljavo ter 

zbrati pobude in predloge učencev. 

2. Na drugem srečanju je bilo predstavljeno kratko poročilo o izvedbi anket v razredih. O pobudah 

in predlogih se bomo še enkrat pogovorili na začetku naslednjega šolskega leta. V naslednjem 

šolskem letu naj bi ostali isti predstavniki, da bi lažje dokončali zastavljeno delo. 

Tudi v tem šolskem letu nam zaradi izrednih razmer Covid-19 srečanja z delavci različnih poklicev 

ni uspelo izvesti.  

S temo Moja poklicna prihodnost bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/2022.   

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 
predvsem 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.  
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V vsakem oddelku je bilo organiziranih več roditeljskih sestankov, ki so jih razredniki zaradi izrednih 
razmer in preprečevanja širjenja okužb izvedli na daljavo. Na vseh uvodnih roditeljskih sestankih je 
sodeloval ravnatelj in svetovalna delavka. S starši smo sodelovali v obliki prireditev z nastopi 
učencev, predstavitvi dela v razredu, ki so potekala preko videopovezav. 
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. 
 
V času pouka na daljavo smo spremljali šolsko delo doma. Povratno informacijo staršev smo 
pridobili s pomočjo anketnih vprašalnikov. Na podlagi te smo načrtovali spremembe načina izvajanja 
pouka na daljavo in pomoči učencem. 
 

7. 1. POROČILO O DELOVANJU SVETA STARŠEV  

Predstavniki staršev učencev OŠ Frana Albrehta smo se v šolskem letu 2020/21 sestali na treh 
rednih sejah: 22. septembra 2020 v prostorih šole; 9. februarja 2021 in 1. junija 2021 pa zaradi 
epidemiološke situacije zaradi Covid-19 preko spletnih orodij in na daljavo. Seje sveta staršev so 
bile dobro obiskane in sklepčne.  
Izvedli smo tudi dve dopisni seji: 1. v novembru 2021 zaradi imenovanja Upravnega odbora šolskega 
sklada; 2. v marcu 2021 zaradi imenovanja novih predstavnikov staršev v svet zavoda za 4-letni 
mandat. Na koncu smo dopisno potrjevali še zadnji zapisnik zadnje seje.  
Ena najpomembnejših nalog oz. pristojnosti sveta staršev je potrjevanje (s soglasjem) skupne 
nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po posameznem oddelku in predloga 
ravnatelja o nadstandardnih storitvah; prav tako daje svet staršev mnenje o letnem delovnem načrtu, 
o predlogu pravil šolskega reda, o predlogu programa razvoja šole, o kandidatih za ravnatelja, 
razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki; imenuje upravni odbor 
šolskega sklada ter voli in razrešuje predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole.  
Večino navedenih nalog je kot obvezne vsebine sej opravil svet staršev OŠ Frana Albrehta tudi v 
šolskem letu 2020/21. Obravnavali smo tudi posamezne vsebine, vezane na aktualno dogajanje.  
Redna seja v septembru 2020 je bila kot vsako leto zaznamovana z izvolitvijo vodstva sveta staršev, 
s podajanjem mnenja na letni delovni načrt (ti. LDN) za prihajajoče (tekoče) šolsko leto, v okviru 
katerega smo starši dali soglasje tudi predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah; seznanili smo 
se z realizacijo LDN za preteklo šolsko leto, evalvacijo načrta izboljšav in triletnim načrtom izboljšav 
za nadaljnje obdobje. Seznanili smo se s poročili o delu pretekle sestave sveta staršev in komisije 
za šolsko prehrano ter potrdili oz. imenovali smo predstavnike v delovnih telesih šole.  
Redno sejo v februarju 2021 smo v skladu z nekajletno prakso starši začeli sami; predstavniki šole 
so se seji priključili pri drugi točki. Samostojni del seje smo namenili problematiki šole na daljavo, ki 
je zaradi epidemije Covid-19 potekala že od oktobra 2020. Sprejeli smo več konkretnih ugotovitev 
ter priporočil. V nadaljevanju seje se nam je pridružil predstavnik občine, g. Pogačar, ki je ažurno in 
transparentno poročal o trenutnem dogajanju v zvezi z gradnjo nove šole. Seznanili smo se z 
vzgojno izobraževalno tematiko ter prihajajočimi aktivnostmi v zvezi z razvojnim načrtom šole.  
Redna seja junija 2021 je prav tako zajemala poročilo g. Pogačarja o trenutnem stanju v zvezi z 
gradnjo šole, ki je v sklepni fazi pred samo gradnjo. V zvezi s tem smo se na seji seznanili tudi s 
predvideno organizacijo pouka za naslednje šolsko leto, potrdili pa smo tudi izbor oz. cene 
učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv, ki jih financiramo starši. Na zadnji seji je bilo 
podrobneje predstavljeno še formativno učenje.  
Pripravila: Špela Grčar, predsednica Sveta staršev v šolskem letu 2020/21 
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7. 2. POROČILO SVETA ŠOLE 

V šolskem letu 2020/21 smo se sestali na štirih rednih sejah:  24. 9. 2020, 1. 3. 2021, 18. 3. 2021,15. 
4. 2021 in treh korespondenčnih sejah: 16. 10. 2020, 15. 1. 2021 in 20. 1. 2021. 
Na septembrski seji so se nam pridružili tudi predstavniki ustanovitelja (g. Sandi Uršič, g. Bogdan 
Pogačar in ga. Katja Vegel). G. Pogačar nam je natančno predstavil potek racionalizacije projekta 
za gradnjo matične šole, ki ga je novembra predstavil tudi na seji Občinskega sveta. G. Franci 
Kramar in Zdravko Slevec pa sta nam predstavila upravljanje športne dvorane. V nadaljevanju smo 
obravnavali in sprejeli: Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020, 
Evalvacijo načrta izboljšav v šolskem letu 2019/2020, Triletni načrt izboljšav za obdobje od 2019 do 
2022, Načrt spremljanja pouka za šolsko leto 2020/2021, Načrt profesionalnega razvoja za šolsko 
leto 2020/2021 in Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021.  
Na oktobrski korespondenčni seji smo sprejeli predlagane predstavnice šole v Upravni odbor 
šolskega sklada. 
V januarju smo imenovali volilno komisijo in rokovnik za izvedbo volitev novih članov Sveta zavoda. 
V marcu smo sprejeli poslovno poročilo, obravnavali vzgojno izobraževalno problematiko šole, 
sprejeli poslovno poročilo za leto 2020, obravnavali in sprejeli finančni načrt za leto 2021 ter sprejeli 
program porabe presežkov prihodka nad odhodki. 
V aprilu pa je potekala konstitutivna seja Sveta zavoda.  

Predstavniki šole so: Bajde Danica, Monika Jelenc, Tadeja Kilar, Andrej Kunčič in Marija Ropas. 

Predstavniki staršev so: Katarina Sitar Šuštar, Dragana Tomanić Trivundža in Aleš Kuhar. 

Predstavnice ustanovitelja so: Darja Jenko, Simona Matjan in Ivanka Učakar. 

Na seji smo za predsednico izvolili Moniko Jelenc in namestnika predsednice Aleša Kuharja. 

Zaradi epidemije smo vse redne seje razen septembrske izvedli na daljavo preko orodja Teams. 

Hvala vsem za sodelovanje, pomoč in podporo. 

 

8. POROČILO UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA  

Člani upravnega odbora šolskega sklada:  
Robert Škrjanc –predsednik (predstavnik staršev)  
Lidija Grzinčič Krt– član, namestnik (predstavnik staršev)  
Matej Šmidovnik – član (predstavnik staršev)  
Natalija Rak – članica (predstavnica šole)  
Metka Bizjak – članica (predstavnica šole)  
Jana Svetec – članica (predstavnica šole) 

  
UOŠS še vedno nima 4. člana - predstavnika staršev. Svet staršev ga bo izvolil na svoji prvi 
seji v šolskem letu 2021/2022. 
  
V šolskem letu  2020/2021 smo imeli 2 redni seji in 3 korespondenčne seje.  
Sredstva za financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev, smo zbirali s prostovoljnimi prispevki staršev (položnice). Zaradi 
epidemije Covid-19 smo položnice z dopisom med učence razdelili le februarja 2021, ne pa tudi 
novembra 2020, kot smo prvotno načrtovali. Znesek na položnici je bil 15 EUR. Starši so ga lahko 
tudi spremenili. 
Načrtovali smo, da bomo sredstva zbrali tudi na osrednješolski prireditvi, ki pa je bila žal zaradi 
epidemije COVID-19 odpovedana.  
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9. POROČILO UČBENIŠKEGA SKLADA IN ŠOLSKE 
KNJIŽNICE 

 

A. Poročilo učbeniškega sklada za koledarsko leto 2020 
(šolsko leto 2020/21)  
Na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov je upravljavec sklada šolski knjižničar, zato 
sva upravljavki sklada knjižničarki Irena Milivojevič Kotnik in Tadeja Česen Šink.  
Načrt dela: Knjižničarki sva najprej pregledali načrt aktivnosti in ga preoblikovali glede na nov 
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, ki je v veljavi od 1. marca 2020. Ta med drugim vsebuje 
spremembo rokovnika, zato sva strokovne aktive že v začetku marca prosili za izbor učnih gradiv 
za naslednje šolsko leto, pri tem pa naj bodo pozorni na veljavnost učbenikov. Čez nekaj dni je delo 
v šoli prekinila epidemija novega koronavirusa, zato sva z delom nadaljevali od doma. Sredi aprila 
so bili pripravljeni seznami učnih gradiv za prihodnje šolsko leto. Po novem Pravilniku morajo biti 
gradiva pripravljena do 30. aprila, potem jih do 15. maja posredujemo staršem, ki morajo v 15 dneh 
podati soglasje na izbor učnih gradiv, ki jih zagotavljajo starši. Ker pa so bili časi negotovi in nismo 
vedeli, kako bo seja Sveta staršev izvedena, korespondenčno ali v živo, je knjižničarka Tadeja 
Česen Šink pripravila nazorno predstavitev delovanja in vse informacije v povezavi z delovanjem 
učbeniškega sklada tako, da dodatna razlaga ne bi bila potrebna. Zato je na enem mestu zbrala vse 
podrobnosti o delovanju sklada, o novostih in spremembah novega Pravilnika, prikazala primerjavo 
cen za lani in letos in vse utemeljitve strokovnih aktivov. Ta dokument je oblikovala v orodju Sway. 
Predstavitev in seznam učnih gradiv smo v začetku maja po elektronski pošti poslali predstavnikom 
Sveta staršev, tako da so bili pred sejo, ki je bila v začetku junija kljub vsemu izpeljana v živo, 
seznanjeni z vsemi podrobnostmi. Vse dokumente pa smo hkrati objavili tudi na spletni strani šole 
med gradivi za Svet staršev. 
Poleg omenjenega smo letos sezname učnih gradiv opremili z naslovnicami. Zaradi tega so bili ti 
bolj razumljivi. Do lani smo sezname gradiv oblikovali v seznam učbenikov in seznam delovnih 
zvezkov, letos pa smo jih preoblikovali in preimenovali. Delovni zvezki od 4. do 9. razreda in šolske 
potrebščine so na seznamu z naslovom Plačljiva učna gradiva, delovni zvezki od 1. do 3. razreda in 
vsi učbeniki pa so na seznamu z naslovom Brezplačna učna gradiva. Po novem Pravilniku namreč 
učenci od 1. do 3. razreda delovne zvezke brezplačno dobijo v šoli, saj nakup financira MIZŠ.  
Polega omenjenih dokumentov smo pripravili tudi kratko obvestilo in ga vsem staršem dan po seji 
poslali preko eAsistenta. Na obvestilu zberemo informacije o izposoji učbenikov, nakupu delovnih 
zvezkov in potrebščin. Zberemo tudi ponudbe kamniških knjigarn. Obvestilu za učence od 1. do 3. 
razreda smo dodali seznam šolskih potrebščin, saj vsa ostala gradiva brezplačno dobijo v šoli. Na 
obvestilu za učence od 4. do 9. razreda pa napišemo, da starši sami kupijo delovne zvezke. 
Starši so na seji Sveta staršev junija podali soglasje na seznam plačljivih učnih gradiv. Ker so starši 
soglašali s seznamom, smo ga lahko objavili na spletni stani šole in posredovali v knjigarne v 
Kamniku in okolici.  
Dokup, nakup, evidence: Upravljavki sklada sva pregledali stanje zaloge učbenikov in načrtovali 
dokup in nakup novih učbenikov. Menjave so bile naslednje: v 5. razredu smo na seznam dodali nov 
učbenik za spoznavanje družbe, ker so lani uporabljali le samostojni delovni zvezek, v 6. in 7. 
razredu smo zamenjali star učbenik za matematiko, v 8. in 9. pa star učbenik za biologijo. Zaradi 
povečanega števila učencev v 7. (zaradi četrtega oddelka) in 9. razredu je bilo tudi nekaj dokupa. 
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov določa brezplačno učbeniško gradivo za prvošolce, 
drugošolce, po novem pa tudi za tretješolce. Šola je zato kupila delovne zvezke, ki so jih učenci do 
3. razreda prejeli brezplačno in so torej del učbeniškega sklada. V novem Pravilniku so bile 
upoštevane pritožbe knjižničarjev, da je to gradivo namenjeno končnim uporabnikom, zato zdaj tega 
gradiva ni več treba katalogizirali in inventarizirali, ampak smo ga julija v programu COBISS v 
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modulu za evidentiranje samo dodali med evidentirano učno gradivo. Poleg delovnih zvezkov za 
prvi, drugi in tretji razred smo evidentirali tudi vse ostale delovne zvezke do devetega razreda.  
Upravljavki sva pripravili tudi več evidenc oz. seznamov, med drugim evidenco števila učbenikov po 
posameznih naslovih, evidenco odpisanih učbenikov, seznam učencev za plačilo položnic, seznam 
z naročilom učbenikov za učbeniški sklad in učitelje ter urnike vračanja in izposoje učbenikov.  
Sredstva: V novem Pravilniku 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. in 3. razreda in 3,2 točki na učenca od 4. do 9. razreda. Ena točka je bila 
ovrednotena 5 €. Glede na izračun na stanje 15. september 2019 naj bi dobili 19.240 € nakazanih 
sredstev, kar se je konec septembra 2020 res zgodilo. Znesek nakupa je bil nekaj več kot 19.800 €, 
po prištetem ostanku iz prejšnjega leta in znesku odškodnine za nevrnjene učbenike je na računu 
učbeniškega sklada konec septembra 2020 ostalo še približno 7.700 €. 
Na naše povpraševanje za nakup gradiv se je odzvalo pet knjigarn oz. založb, najugodnejša med 
njimi je bila ponudba založbe Mladinska knjiga trgovina, kamor smo predali naše naročilo 10. junija 
2020. Gradivo, ki je že izšlo oz. je bilo na zalogi, smo prejeli že konec junija, ostalo gradivo pa v 
avgustu.  
Izposoja: Ker smo vse učbenike že leta 2018 prenesli v sistem COBISS, je letos že tretjič 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. Zaradi novega koronavirusa že 
preverjenega načina vračanja in izposoje učbenikov letos junija nismo mogli izpeljati, saj smo morali 
vrnjeno gradiv najprej tri dni pustiti v karanteni. Učenci so torej učbenike junija le vrnili, izposodili so 
si jih prvi teden pouka. Tako kot lani 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, vsak naslednji dan so sledili ostali razredi. V enem 
tednu je bila večina gradiva vrnjena, potem pa smo žal še teden dni učence ustno obveščali o 
nevrnjenem gradivu. Ob koncu pouka je bilo kljub temu še veliko nevrnjenih učbenikov. Pripravili 
smo seznam učencev, ki so odškodnino za nevrnjene učbenike plačali po položnici v mesecu juliju. 
Pred tem smo 1. 7. 2020 starše o tem še dodatno obvestili po elektronski pošti.    
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, drugošolci in tretješolci v 
šoli brezplačno dobili tudi delovne zvezke. 
Nagrada upravljavkam: V mesecu septembru 2020 so bila nakazana namenska sredstva za 
nagrado upravljavkam sklada. Sredstva smo razdelili med upravljavki sklada in računovodkinji. 
 
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik                                     Šolsko leto 2020/2021 
PREGLED TRANSAKCIJ IN STANJA – US 

Datum Transakcija Znesek v 
dobro 

Znesek v 
breme 

STANJE 

1. 9. 2019 Nakazilo MIZŠ in STANJE 2019 16.732,00 €   8.296,62 € 

1. 7. 2020 Odškodnina za nevrnjene učbenike 181,43 €     

10. 6. 2020 Nakup učbenikov MK   9.955,77 €   

10. 6. 2020 Nakup delovnih zvezkov MK   9.805,01 €   

10. 9. 2020 Nakup interaktivni DRU in NIT Rokus   239,90 €   

1. 9. 2020 Nakazilo MIZŠ in STANJE 2020 19.240,00 €   7.717,37 € 
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B. Poročilo šolske knjižnice 
Šola ima knjižnico, ki je bila tudi v šolskem letu 2020/2021 namenjena učencem in vsem zaposlenim 
na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, 
hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-
izobraževalnega dela v šoli. Knjižnica deluje na centralni šoli, na vseh štirih podružnicah (Mekinje, 
Nevlje, Tunjice, Vranja Peč), od septembra 2020 dalje pa smo izposojali gradivo tudi na lokaciji 
Šutna, kjer so imeli pouk petošolci (5. a in 5. b). Učenci prvošolci so ob vpisu prejeli izkaznico, ki 
velja vsa leta šolanja.  
Knjižnično gradivo (knjige in serijske publikacije) je v celoti v sistemu COBISS. 
 
DELO na daljavo  
Tudi v času dela na daljavo je knjižnica delovala. Knjižničarki sva v času pouka na daljavo s pomočjo 
orodja Sway posodobili predstavitev e-gradiv in dostop do njih, izvedli sva literarno-likovni natečaj 
ob obletnici rojstva Frana Albrehta – Albrehtov dan 2020, fotografski natečaj Fotografski izziv Šolskih 
komentarjev, natečaj za najlepšo pisavo, pripovedovali sva pravljice na daljavo in posnetke objavili 
na šolski spletni strani. S pomočjo orodja Forms sva učencem predmetne stopnje omogočili 
opravljanje bralne značke. Knjižničarka Tadeja je pripravila vlogo za obnovitev naziva Kulturna šola, 
statistično poročilo o delovanju šolske knjižnice za NUK, finančno poročilo šolske knjižnice, zapisala 
je Šolsko kroniko za preteklo šolsko leto ter pripravila predstavitev učnih gradiv za svet staršev in 
sezname plačljivih in brezplačnih gradiv, ki jih bodo učenci uporabljali v prihodnjem šolskem letu. 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.  
 

Izposoja  
V šolskem letu 2020/2021 so uporabniki (učenci in učitelji skupaj) knjižnico obiskali 6774-krat in ob 
tem opravili 11601 transakcij (izposoja, vračilo, podaljšanje, rezervacija).  
 

Statistika knjižničnega gradiva  
V knjižnici smo imeli na dan, 1. julij 2020 19901 aktivnih enot knjižničnega gradiva. Prirast v obliki 
nakupa knjižničnega gradiva v tem šolskem letu je bil 34 enot v vrednosti 680 EUR. Učenci so za 
izgubljene knjige prinesli 7 zamenjav. Šolska knjižnica ima poleg monografij naročenih tudi 20 
serijskih publikacij. To so publikacije s strokovnih področij vzgoje, izobraževanja ter predmetnih 
področij. Izposojajo si jih učitelji.  
 

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. Aktiv je vodila knjižničarka OŠ Komenda-Moste. 
Knjižničarke smo se letos sestale dvakrat.  

• V preteklem šolskem letu sva knjižničarki opravili z vsemi oddelki ure knjižnično-
informacijskega znanja, in sicer skupaj 121 ur. Že četrto 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: Albrehtov dan (šolski) in Branje je 
iskanje (občinski) in projekt Rastem s knjigo (državni).  

• Že od vsega začetka (letos že osmič) pa sodelujemo tudi na občinskem natečaju, ki ga 
razpiše združenje veteranskih organizacij KOVDO. Letošnja tema literarnega in likovnega 
natečaja je bila »Lepo je v naši domovini biti mlad«. 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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Knjižničarki sva izpolnili naslednje prednostne naloge, ki sva si jih zadali v preteklem šolskem letu: 
oprema gradiva, prenesenega v sistem COBISS, z nalepkami, 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 Petrom Svetino, 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 in regijskih/območnih tekmovanjih in učence, ki so 
se vseh 9 let odlično učili. 

10. POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE IN DRUGIH 
STROKOVNIH DELAVCEV 

10. 1. SVETOVALNA SLUŽBA 

Delo svetovalne službe so zaznamovale aktualne razmere. V času pouka na daljavo sva svetovalni 
delavki sodelovali z vsemi šolskimi deležniki in bili tudi članici kriznega tima. Dnevno sva sodelovali 
z vodstvom šole. Tedensko sva imeli srečanja z učitelji in izvajalkami DSP, dnevno sva bili na 
telefonski zvezi z učitelji, ki so potrebovala pomoč, usmeritev pri delu z učenci ali so naju obveščali 
o težavah, ki so jih zaznali na učnem področju ali v družini. Vključevali sva se v delo z družinami, 
starše sva usmerjali pri organizaciji pouka na daljavo in pri vzgoji, učencem sva nudili učno pomoč 
in pomoč pri organizaciji dela ter nekatere učence dnevno spremljali in usmerjali pri šolskem delu. 
Po povratku v šolo se je povečala pogostost vzgojne problematike in psihičnih težav pri učencih in 
učenkah. Pri osebni pomoči in svetovanju sva sodelovali s pediatri, psihologi, pedopsihiatri, Centrom 
za socialno delo. 
 
PROBLEMATIKA OD 1. DO 5. RAZREDA:  
V š.l. 2020/21 je imela ena prvošolka šolanje na domu. En učenec se je zaradi zdravstvenih težav 
šolal doma (pouk na daljavo), uspešno je zaključil šolski leto tudi ob pomoči učiteljice razredničarke, 
ki je izvajala DSP tudi na domu. Dve učenki se ob povratku šolarjev v šolske klopi nista vrnili k 
rednemu učnemu procesu v šoli, ampak sta prihajali v šolo zgolj na ocenjevanja. Obe sta uspešno 
zaključili šolsko leto. Na PŠ Mekinje smo zaradi pereče vzgojne problematike na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport naslovili vlogo za dodatno zaposlitev. Ministrstvo je naši vlogi ugodilo 
in od 3. 5. 2021 smo imeli v oddelku dodatno učiteljico. Na razredni stopnji beležimo porast učnih 
težav pri učencih in hkrati različen nivo osvojenega znanja (posledica pouka na daljavo). 
 
PROBLEMATIKA OD 6. DO 9. RAZREDA.: 
Dolgo obdobje pouka na daljavo je izrazito negativno vplivalo na učence od 6. do 9. razreda. Po 
vrnitvi v šolo smo pri mnogih učencih opazili izrazit padec motivacije za šolsko delo, splošno 
utrujenost, brezvoljnost. Učenci 6. razreda se kot oddelčna skupnost še niso povezali, proti koncu 
šolskega leta smo opažali težave v odnosih, ki so običajne za 1. polletje v 6. razredu. Posledice dela 
in življenja v mehurčkih so bili pogostejši spori med sošolci in neprimeren odnos do šolskega 
inventarja (metanje mokrih brisačk na strop, metanje hrane, pacanje s hrano po učilnici, metanje 
balonov v WC školjko …), ki so ga izvajali v matični učilnici, še pogosteje pa v toaletnih prostorih. 
En učenec zaradi težav na področju duševnega zdravja ni obiskoval šole, dva učenca sta trpela 
zaradi pogostih omedlevic. Več učencev je imelo težave z dihanjem ali so doživeli panični napad.  
 
VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV 
Vpis šolskih novincev smo v dogovoru z upraviteljem šole in v okviru dogovora z Občinskima 
aktivoma ravnateljev in svetovalnih delavk uspešno izvedli po pošti. Na on-line roditeljskem sestanku 
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za starše bodočih prvošolcev (7. 6. 2021) smo starše seznanili z organizacijskimi in vsebinskimi 
informacijami ob všolanju njihovega otroka.  
Komisija za odlog šolskih novincev (v sestavi: šolska zdravnica dr. Terezija Ftičar, svetovalna 
delavka Andreja Ortl, vzgojiteljica in 2. učiteljica v 1. razredu Darja Habjan in vzgojiteljice iz vrtcev 
predlaganih otrok za odložitev)  je obravnavala tudi vloge staršev, ki so oddali prošnje za odložitev 
šolanja za svojega otroka. Komisija je zasedala v živo 21. 5. 2021 in je potrdila odlog všolanja v OŠ 
skupaj za 9 učencev (kar predstavlja slabih 10 odstotkov populacije bodočih prvošolcev za šol. leto 
2021/22). 

10. 2. LOGOPEDSKO DELO NA ŠOLI 

Logopedinja: Maja Premože 
Poročilo: Jeseni je potekalo testiranje prvošolcev. Učenci s težavami so imeli možnost vključitve v 

logopedske obravnave v času pouka, učenci z manjšimi težavami so dobili navodila za delo doma 

(vaje za avtomatizacijo glasov).  

 

 V testiranje je bilo vključenih 6 prvih razredov: 

1. OŠ Frana Albrehta – 1.A 19 učencev 
2. OŠ Frana Albrehta – 1.B 20 učencev 
3. OŠ Frana Albrehta, podružnica Nevlje – 1.NE 26 učencev 
4. OŠ Frana Albrehta, podružnica Mekinje – 1.ME 14 učencev  
5. OŠ Frana Albrehta, podružnica Tunjice – 1.TU 10 učencev 
6. OŠ Frana Albrehta, podružnica Vranja Peč – 1.VP 6 učencev 

 
Rezultati učencev po razredih: 

  NE 
IZKAZUJ
E TEŽAV 

MANJŠE 
TEŽAVE 

(NAVODILA 
ZA DELO 
DOMA) 

LOGOPED NI 
SOGLASJA 

ODSOTNI SKUPAJ 
OTROK 

1. A 11 2 5 0 1 19 
1. B 14 1 4 0 1 20 

1. NE 16 1 8 
(- 2 DSP) 

1 0 26 

1. ME 7 0 6 0 1 14 

1. TU 6 1 3  
(- 1 DSP) 

0 0 10 

1. VP 4 0 2 0 0 6 
SKUPAJ  58 5 28 1 3 95 

Iz tabele je razvidno, da je bilo v testiranje vključenih 95 učencev, od tega eden ni imel soglasja in 

ni bil testiran, trije pa so bili odsotni. Odsotni so bili testirani kasneje, v dogovoru z učiteljico.  

Rezultati kažejo, da 58 učencev (61 %) ne izkazuje težav, 5 učencev (5 %) je prejelo navodila za 

delo doma, 28 učencev (29 %) pa je izkazovalo večje težave. Od osemindvajsetih sem jih 

petindvajset 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.  
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URNIK REDNIH LOGOPEDSKIH OBRAVNAV 

ČAS URA PONEDELJEK TOREK SREDA 

7 – 8 0 
  
  

    

8 – 9 1 
  
  

    

9 – 10 2 
  
  

  

9:30 – 13:00 
OŠ FA 

A – Matična 1. A 6 + 1. B 5 
B – Matična stari 11  

malica  

10:00 – 11:45 
OŠ FA 

A – Nevlje novi 6 
B – Nevlje stari 5 

10:00 – 13:00 
OŠ FA 

A – Tunjice 2 + Vranja 
Peč 4 

B – Mekinje 10 

  

10 – 11 3 
  

  
   11 – 12 4 

12 – 13 5   

13 – 14 6     

  

Obravnave so potekale tudi v času pouka na daljavo. 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.   

Šolski svetovalni službi sem predala tudi seznam učencev z opisanimi težavami.  

Največje težave logopedskega dela so pozabljanje zvezka/mape za delo ter nezainteresiranost za 

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

10. 3. IZVAJALCI DODATNE STROKOVNE POMOČI 

Na šoli smo imeli 75 učencev z odločbo o DSP, to je 9% vseh učencev na šoli. Vsi učenci so 
usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. DSP 
smo izvajale specialne pedagoginje (66 učencev), socialne pedagoginje (16 učencev), logopedinji 
(9 učencev), surdopedagoginja (1 učenec), tiflopedagog (1 učenec), pedagog (4 učenci) in učitelji 
posameznih strokovnih področij (33 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 5 4 10 6 9 7 12 10 12 

Delo je potekalo v skladu z individualiziranimi programi ter timskim delom med učitelji in izvajalci 
DSP. 
 



Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2020/2021                        OŠ Frana Albrehta Kamnik 

36 

 

10. 4. POROČILO MULTIPLIKATORJA O IZVEDBI PROGRAMA 
PROJEKTA POPESTRIMO ŠOLO 2017-2021  

V šolskem letu 2020/2021 smo izvedli  program Popestrimo šolo v skladu z razpisno  prijavno vlogo 
na razpis Popestrimo šolo 2017-2021.   
Zaradi korona situacije so bile potrebne prilagoditve  vsebin in oblik dela. Septembra smo udarno 
začeli, vpis je bil velik. Od novembra do prve polovice aprila je delo potekalo na daljavo. Od sredine 
aprila do zaključka šolskega leta je delo zaradi zagotavljanja varnosti potekalo v okviru 
»mehurčkov«. Izvedene so bile tudi počitniške dejavnosti. 

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 posamičnih predmetov, dogodkov  ob sodelovanju z učitelji  

• v času podaljšanega bivanja  

• v razširjenem programu Družinske bralne značke  

• v okviru počitniške dejavnosti 
  
1. 1.      tematski sklop: UČIM SE UČITI  
Učenci so razvijali kompetence  uspešnega načrtovanja, uravnavanja in nadzorovanja lastnih 
procesov učenja. Osredotočili smo se na razvijanje učinkovitih učnih navad, izboljševanje 
koncentracije in sproščanja. Prevladovalo je individualno delo na daljavo in  delo v paru, trojkah, kjer 
smo se posvečali posebnostim posameznika. Zaradi narave dela je bilo namesto 75 načrtovanih 
vključenih le 35 učencev. 
  
  1.2.       tematski sklop: USTVARJALCI NA PLAN!     
Učenci so razvijali raznolike ustvarjalne spretnosti in ustvarjalno  preživljali  prosti čas.   
 Na štirih lokacijah in v okviru počitniške dejavnosti je bilo vključenih okoli 85 učencev.                
                                                      
   1.3.       tematski sklop: VEŠ KDO SI IN ZAKAJ SI POKLIC/AN?  
Učenci so spoznavali sebe, svoje potenciale, cilje, razvijali boljšo samopodobo in več zaupanja vase. 
Aktivno so spoznavali tudi različne vsebine s področja poklicne orientacije in možnosti 
samozaposlitve. Na voljo jim je bilo tudi gradivo za delo na daljavo z namenom vzpostavljanja in 
vzdrževanja dobrega počutja.       
 Na treh lokacijah in v okviru počitniške dejavnosti je bilo vključenih 62 učencev. 
   

1.4. tematski sklop: JAZ, TI, MI, VSI 
Učenci so bili deležni vsebin za razvoj spretnosti dobre komunikacije, sodelovanja in dobrih 
medsebojnih odnosov. Na treh lokacijah in v okviru počitniške dejavnosti je bilo vključenih 101 
učenec. 
   
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 Zgodbe v besedi, barvi in obliki 
za učence 1. in 2. razreda , katere se je udeležilo 66 učencev. 
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1.6.  tematski sklop: TRENING USTVARJALNEGA MIŠLJENJA  
V okviru sklopa sta se izvajali dve aktivnosti, Trening ustvarjalnega razmišljanja in Podjetniški 
krožek, vseh vključenih učencev pa je bilo 44. Pri tem smo aktivno sodelovali z razvojnim 
pospeševalnikom KIKŠtarter Kamnik, Tehnološkim parkom Ljubljana in Primorskim tehnološkim 
parkom. Učenci so razvijali kompetence ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja, inovativnosti, 
podjetnosti. 
  

  
2. Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev vzgojno-izobraževalnih zavodov 

V okviru sedmega tematskega sklopa, OPOLNOMOČENI ZA OSEBNI IN PROFESIONALNI 
RAZVOJ, je bilo ustvarjenega nekaj gradiva  Opolnomočenje za učiteljev. Na daljavo pa so potekala 
srečanja  »KAVA« z Rosano Poskrbi zase – samouravnavanje stresa  in zagotavljanja dobrega 
počutja z namenom zagotavljanja psihofizične podpore in pomoči strokovnim delavcem šole, 
katerega se je udeležilo okoli 27 učiteljev. Na OŠ Vranja Peč je bila izvedena demonstracija 
poučevanja oblikovanja gline za učence 1. in 2. razreda in nepredene volne za učence 3. in 5. 
razreda. 
Načrtovanih, spodaj navedenih vsebin pa zaradi specifičnosti leta nismo izvedli. 

• Uporaba De Bonove metode razvijanja ustvarjalnega razmišljanja kot spretnosti pri pouku 

• Tečaj 6 miselnih klobukov Edward de Bona 

• Oblikovanje lutke in možnosti uporabe pri pouku za strokovne delavce šole od 1. do 5. razreda 
  

Multiplikatorica je pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti sodelovala z vodstvom, člani strokovnega 
tima POŠ (Tina Plahutnik, socialna delavka Andreja Ortl, pedagoginja ) in drugimi strokovnimi 
delavci šole. 
 
3. Sodelovanje z okoljem  
Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki in organizacijami je bilo pestro ter v skladu s potrebami in 
zmožnostmi posebnega leta.  

- S Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik smo sodelovali v okviru družinske bralne značke »Branje je iskanje.  
- S Tehnološkim parkom Ljubljana smo sodelovali pri pripravah na državno tekmovanje POPRI 2020, ki je 

organiziralo pripravljalno delavnico za naši ekipi. 

- Primorski tehnološki park za namene priprave in izvedbe državnega tekmovanja POPRI. 

- S Centrom odličnosti nizkoogljične tehnologije smo sodelovali v okviru  programa Mladi iznajditelji z 

namenom razumevanja in raziskovanja visokoogljičnega življenjskega sloga ter odkrivanja bolj trajnostnih praks. 

- Z Zavodom za turizem, šport in kulturo Kamnik v sklopu decembrske krasitve najlepše kamniške ulice, 

Šutne. 

- Ustvarjanje unikatnih voščil za starostnike in zaposlene Doma starostnikov Kamnik. 

- Pridružili smo se pobudi DEOS Vnanje gorice Majhna pozornost za veliko veselje. 

- Micronatura d.o.o nas je podprla s strokovnimi nasveti in donacijo materiala pri našem podjetniškem 

raziskovanju. 

 
Rosana Kleindienst, multiplikator POŠ, učiteljica na projektu 
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11. PROJEKTI, NATEČAJI 

11. 1. KULTURNA ŠOLA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni vsi Vsi Zbiranje kulturnih dogodkov v 
dokumentu v skupni rabi - april in 
maj 2021. Prijava in oddaja 
dokumentacije za ponovno 
kandidiranje za naziv kulturna šola v 
maju 2021. Junija smo bili 
obveščeni, da smo naziv obnovili. 
Naziv velja do leta 2025.  

September 
2020–avgust 

2021 

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. a in 4. b Meta 
Kregar, 
Marija 
Ropas 

- spoznavanje življenja na vasi nekoč  
- spoznavanje življenja v mestu nekoč 

- ogled mesta pod strokovnim vodstvom 

- spoznavanje življenja na planini nekoč 

- obisk Velike planine 
- različne tematske delavnice  

maj, junij 
2021 

Meta 
Kregar  

11. 3. KORAK K SONČKU  

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1.- 5. razred Učitelji in 
vzgojiteljice 
1.-5.razreda 

• Spoznavanje in sprejemanje drugačnosti 

• Predstavitev literature, ki učencem 
približa drugačnost 

• Nudenje možnosti vživljanja v vlogo 
drugačnih ljudi preko konkretne izkušnje 

Celo šolsko 
leto 

Irena 
Podjed 

 11. 4. ŠOLSKA SHEMA (SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA) 

Nivo projekta Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Evropski vsi vsi Skrb za zdravo prehranjevanje 

Nudenje možnosti brezplačnega 

uživanja več ekološko in lokalno 

pridelanih živil (sadja, zelenjave in 

mleka) 

Posredno ozaveščanje o pomenu 

uživanja zdrave hrane  

Celo šolsko 
leto 

Mojca 
Praprotnik 
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11. 5. ZELENI FRANČEK – EKO ŠOLA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Vsi učenci Vsi učitelji - Skrb za zdravje in okolje preko različnih 
dejavnosti (ločevanje odpadkov, 
zmanjševanje količine embalaže (tudi pri 
delu na daljavo v okviru tehniškega dne – 
recikliranje), varčevanje z vodo, energijo …), 

- eko bralna značka, 
- sodelovanje v projektu Spodbujamo 

prijateljstvo, 
- izvedba čistilnih akcij, 
- spodbujanje hoje (tudi pri delu na daljavo), 
- izvedba eko dneva na temo Kar sejemo, to 

žanjemo. 

Celo šolsko 
leto 

 Tadeja 
Kilar 

11. 6. MOJA NAJ KNJIGA 

Nivo 
projekta 

Vključeni učenci Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski / / V letošnjem letu projekta 
zaradi epidemiološke 
situacije nismo izvedli. 

/ 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  

Natalija 
Rak 

11. 8. ATS-STEM 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Mednarodni  6.a in 8.b 

razred 

Metka Bizjak, 
Tjaša Gašpar, 
Monika Jelenc, 
Tadeja Kilar,  

Ema Vidic 
Judež, Tilen 

Miklavčič, Sara 
Zalesnik 

Izvedba štirih učnih enot (Gozd, Zemlja 
2050, Zmanjšanje rabe plastični vrečk za 
enkratno uporabo, Kaj in koliko 
popijemo?) 
Predstavitev učne enote Gozd in 
predstavitev načrtovanja učne enote Kaj 
in koliko popijemo? 

Predstavitev učne enote zmanjšanje 
rabe plastični vrečk na spletni strani 
projekta 

(http://www.atsstem.eu/slovenia/zmanjsanje-

rabe-plasticnih-vreck/) . 

2 leti Monika 
Jelenc 

 

 

http://www.atsstem.eu/slovenia/zmanjsanje-rabe-plasticnih-vreck/)
http://www.atsstem.eu/slovenia/zmanjsanje-rabe-plasticnih-vreck/)
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11. 9. RASTEM S KNJIGO 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 7. razred knjižničarki Zaradi epidemioloških razmer smo v 
dogovoru s KFBK v maju prevzeli 
darilne knjige, obisk knjižnice ni bil 
dovoljen. Knjižničarka Irena Milivojevič 
Kotnik je učencem pri urah slovenščine 
predstavila projekt, darilno knjigo, 
skupaj so si ogledali predstavitveni film 
projekta. 

maj 2021 Tadeja Česen 
Šink 

 

11. 10. TEKOČNOST BRANJA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci 
tretjih  

razredov 
CŠ in PŠ. 

Učenci 
4.a CŠ in 

4.r PŠ 

Razredniki 
posameznih 
razredov in 
specialne 

pedagoginje  

Izvedeno skupinsko preverjanje tekočnosti 
branja po posameznih razredih. S strani 
izvajalk podana konkretna navodila za 
izboljšanje tekočnosti branja posameznim 
učencem, njihovim staršem, učiteljem. 14 
dnevno vodenje treninga pisanja in branja s 
posameznimi učenci s strani specialnih 
pedagoginj. Obveščanje o napredku in 
svetovanje za nadaljnje delo (učencem, 
staršem, učiteljem). 

september 
2020-junij 

2021 

Danila 
Hrovat 

 

 

 

11. 11. BRANJE JE ISKANJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni učenci Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Občinski Učenci 1.-9. r. in 
njihove družine  -  

po predhodni 
prijavi. Seznam 

hrani KFBK. 

Šolski knjižničarki Realizacijo ciljev projekta 
spremlja Knjižnica Franceta 
Balantiča Kamnik, v projekt so 
namreč vključene vse osnovne 
šole občin Kamnik in 
Komenda. Cilj naše šolske 
knjižnice je bil povabiti in 
motivirati družine za 
sodelovanje in pomoč 
učencem pri izbiri gradiva. Ta 
cilj je bil realiziran. 

september 
2020–

december 
2020 

Irena 
Milivojevič 

Kotnik 
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11. 12. PROJEKT PASAVČEK 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1. razred 
(MŠ in PŠ) 

Mojca Kališnik, Ines 

Kern, Diana Drev, 

Andreja Šuštar, Urška 

Maja Pavlič, Monika 

Šimenc Vatovani, 

Maja Benkovič, 

Gabrijela Vrhovnik, 

Petra Zupanc 

- 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. Upošteva 
prometne znake za pešce. 

oktober 
2020–maj 

2021 

Petra 
Zupanc 

 

11. 13. PRAZNIČNO VESELJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci OPB Učitelji OPB, 
Mojca, 

Koncilja 

Ustvarjalnost otrok, dekoracija šolskih 
prostorov, novoletne jelke 

 

oktober- 
december 

2020 

Andrej 

Homar 

 

= projekt ni bil izveden vsled razglašene epidemije Covid 19 

 

11. 14. POLICIST LEON SVETUJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 5. razred  
 (4. TU) 

razredniki Projekt ni bil realiziran  zaradi 
izrednih razmer Covid-19. 

Celo leto Razredničarke 5. r v 
sodelovanju s Policijsko 

postajo Kamnik 

 

11. 15. MINUTA ZA ZDRAVJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 1.- 9. 
razred 

vsi • spodbuditi gibanje učencev v času pouka 

in drugih šolskih dejavnostih, 

• spodbuditi učitelje, da z gibalnimi vajami 

prekinejo naporno intelektualno delo in za 

kratek čas učence razbremenijo,  

• poučiti učence o pomenu kratkega 

razgibavanja v času dolgotrajnega 

sedenja, 

Celo šolsko 
leto: 
med 

poukom na 
daljavo 

 
med 

poukom v 
živo 

 
EKO dan 

Tamara 
Bračič  
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• razvijati samozavest, samostojnost in 

kreativnost učencev pri načrtovanju, 

izvedbi in organizaciji, h krepitvi 

sodelovanja z drugimi učenci in učitelji, 

• navajati učence na kreativnost,  

medsebojno sodelovanje in javno 

nastopanje. 

 

11. 16. TEDEN OTROKA  

Nivo 

projekta 

Vključeni 

učenci 

Vključeni 

učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Vsi 

drugošolci 

Razredniki 

MŠ in PŠ 
• Razvijanje socialnih veščin 

• Spoznavanje in sprejemanje 

drugačnosti 

• Nudenje možnosti vživljanja v vlogo 

drugačnih ljudi preko konkretne izkušnje 

5. 10. - 11. 

10. 2020 

Maja 
Škrjanc 

Šolski Prvošolci Razredniki 

MŠ in PŠ 
• Spoznavanje drugačnosti. 

•  Razvijanje socialnih veščin. 

5. 10.–11. 

10. 2020 

Učiteljice 

1.r. 

Šolski 1.-5. R. ME Razredniki 

PŠ Mekinje 

• Razvijanje socialnih veščin 

• Razvijanje občutka za sodelovanje v 

skupini 

5. 10. - 11. 

10. 2020 
 

Špela 

Kosmatin 

 

11. 17. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni vsi vsi • Ozaveščanje o pomenu uživanja 
slovenskih, tradicionalnih živil 

• Ozaveščanje o pomenu 
vsakodnevnega uživanja zajtrka 

• Razvijanje čuta za pomen in 
upoštevanje bontona pri jedi 

20. 11. 2020 
in 

11. 6. 2021 

Mojca 
Praprotnik 

 

11. 18. VRLINE RAZREDA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

šolski Tretji 
razred 

razredničarke Razvijanje socialnih veščin 

Razvijanje občutka za sodelovanje 

Medvrstniška pomoč 

Celo 
šolsko 

leto 

Natalija 
Rak 
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11. 19. POPESTRIMO ŠOLO 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni  1r. - 9.r.   Izvedene so bile vsebine programa Popestrimo 

šolo v skladu z razpisno  prijavno vlogo na 

razpis Popestrimo šolo 2017-2021 in z 

načrtovanim LDN za šolsko leto 2020-2021. 

Več glej poglavje 10.4. Poročilo 

multiplikatorja o izvedbi programa projekta 

Popestrimo šolo 2017-2021 

 

Celo 

šolsko leto 
Rosana 

Kleindienst 

 

11. 20. ALBREHTOV DAN  

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski prostovoljno 
sodelovanje 

razredni 
učitelji, 

učiteljice 
slovenščine 

Razpisan je bil likovni, literarni in fotografski 
izziv. Prispevki učencev so predstavljali darila 
Franu Albrehtu ob njegovem rojstnem dnevu.  
Izzivi so bili naslednji: napišite pesem, narišite 
risbo, fotografirajte »jesensko« naravo, 
sestavite svojo pravljico ali mu preprosto na 
kratko opišite, kaj se v tem času dogaja pri nas 
in po svetu in kako se vi ob tem počutite. 
17. novembra 2020 smo pripravili spletno 
predstavitev prispevkov. 

November 
2020 

Tadeja 
Česen 
Šink 

 

11. 21. MEDNARODNI LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

mednarodni Slovenija 
in tujina 

/ Zaradi izrednih razmer je bil natečaj 
podaljšan do novembra 2020. 
Na likovni natečaj so prispeli izdelki tudi iz 
tujine, na literarni natečaj pa so se odzvale 
le učiteljice iz Slovenije. 
Naslov natečaja je bil ZMAGA, učenci so 
pri slovenščini pisali pesmi, pri likovnem 
natečaju pa so pošiljali različne izdelke. 
 

Od 
septembra 
2019 do 

novembra 
2020 

Anamarija 
Erčulj, 

Jana Jus 

evropski 

natečaj 

Mamut 

 

Slovenija  
 

/ Zaradi izrednih razmer je bil natečaj 
podaljšan  iz prejšnjega leta do decembra 
2020. 
Na natečaj pa so se odzvale le učenci in 
učiteljice iz Slovenije. 
Naslov natečaja je bil PRIJATELJ. 

Od 
septembra 
2019 do 

decembra 
2020 

 

Maja 
Benkovič 
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11. 21. MLADI – spodbujanje podjetnosti, inovativnosti, 
ustvarjalnosti 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 7.- 9.r Ema Vidic 
Judež 
Sara 

Zalesnik 
Tina 

Plahutnik 

Izvedene so bile vse načrtovane aktivnosti 
po metodologiji Z ustvarjalnostjo in 
inovativnostjo do podjetnosti: 

- Pripravljalne aktivnosti za pripravo ekip za 
delo na podjetniškem izzivu Razmišljaj 
globalno, deluj lokalno! 

- Start up vikend za izziv »Razmišljaj globalno, 

deluj lokalno!« 

 

 Več v  Poročilo JP MLADI 2020-2021 

1.9. do 

15.11.2021 
Rosana 

Kleindienst 

 

11. 22. KLJUČ: Z razvijanjem vključujoče poučevalne prakse do 
učinkovitega učnega okolja 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Mednarodni 1.- 9.r Šolski 

projektni tim 

KLJUČ 

Razvijanje vključujoče poučevalne 
prakse, ki temelji na formativnem 
spremljanju 
Vzpostavljanje učinkovitega učnega 
okolja 
Soustvarjanje učnega procesa  
Deljenje dobrih poučevalnih praks 

1. 9. 2020 

do 28. 2. 

2023 

Anita 

Rusak 

Kastelic 

 

11. 23. PEŠ SE DALEČ PRIDE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 1.- 9.r Tamara Bračič 

Nina Maček 

Nadja Ostrožnik 

Ema Vidic Judež 

Spodbujanje in motivacija za gibanje 

Prispevanje k skupnemu dobremu 

Učenje za pošteno državljanstvo 

 

Maj 2021 Lidija 

Vidmar 

 

12. INTERESNE DEJAVNOSTI 

Naši učenci so bili vključeni v vrsto različnih interesnih dejavnosti. Zaradi še vedno trajajoče 
epidemije COVID-19 je bila realizacija nižja od običajne kljub temu, da so se nekatere interesne 
dejavnosti izvajale tudi na daljavo. Tako smo v tem šolskem letu realizirali 58 % vseh načrtovanih 
ur. 
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MATIČNA  ŠOLA   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 
Bralna značka Tadeja Kilar 6.–9. razred 

Bralna značka Nataša Zor 6.–9. razred 

Bralna značka Irena Milivojevič Kotnik 7. razred 

Bralna značka Jana Jus 6.–9. razred 

Nemška bralna značka Lidija Vidmar 4.–9. razred 

Angleška bralna značka Špela Štular 4.–9. razred 

Angleška bralna značka Zala Završnik 4., 5. razred 

Angleška bralna značka Mirta Vrhovnik 6.–8. razred 

Angleška bralna značka Mateja Stare/Ana Zeilhofer 5.–8. razred 

Male sive celice Mirta Vrhovnik 7.–9. razred 

Pravljice v angleščini Mirta Vrhovnik 8. razred 

Angleščina drugače Mirta Vrhovnik Ni bilo izvedeno v celoti 

Bralna značka Maja Benkovič 1. b 

ŠPORTNA VADBA 1 Maja Benkovič 1. a  in 1. b 

ŠPORTNA VADBA 2 Maja Benkovič 
Ni bilo izvedeno v celoti zaradi 

nastalih razmer. 

ŠPORTNA VADBA 3 Maja Benkovič 
Ni bilo izvedeno v celoti zaradi 

nastalih razmer. 

Bralna značka Darja Habjan 1. a 

Bralna značka Darja Habjan 1.b 

Ustvarjalnice Darja Habjan 1.a, 1. b 

Kresnička Darja Habjan 2., 3. razred MŠ 

Mediacija Darja Habjan 
3.–5. razred 

(ni bilo izvedeno) 

Eko bralna značka 
Razredniki razredne stopnje, 

Andrej Homar  
1.–5. razred 

Eko bralna značka Metka Bizjak 6.razred  

Ustvarjalnice Meta Kregar Neizvedeno zaradi razmer 

Geografski krožek Ema Vidic Judež 7.–9. razred 

Zgodovinski krožek Urška Gostečnik 8., 9. razred 

Podjetniški krožek Rosana Kleindienst 7.-9.razred 

Otroški pevski zbor Petra Pirš 2.–5. razred 

Mladinski pevski zbor Petra Pirš 6.–9. razred 

Orffov krožek Petra Pirš 6., 7. razred 

Likovni krožek Anamarija Erčulj 6.–9. razred 

Likovna umetnost Anamarija Erčulj 6.–9. razred 

Bralna značka Maja Škrjanc 2. b 

Eko bralna značka Maja Škrjanc 2. b 

Prva pomoč za najmlajše Barbara Spruk Golob 
2. razred 

Ni bila v celoti izvedena zaradi 
izrednih razmer COVID-19. 

Bralna značka Natalija Rak 3.b 

Atletika  - gimnastika Aleš Prosen 1. razred 

Športna vadba 1. r, 2.r,3.r Maja Benkovič 
1.a, b – Realizirano. 

2., 3.r. – Ni bilo izvedeno v celoti 
zaradi izrednih razmer COVID-19.  
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Bralna značka Maja Benkovič 1. b 

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

Bralna značka Monika Šimenc Vatovani 1. a 

Biološki krožek Monika Jelenc Od 8. do 9. razred 

Prva pomoč Monika Jelenc 7. r 

Sladkorna bolezen Monika Jelenc 7.–9. razred 

Zlata kuhalnica Mojca Praprotnik Ni bilo realizirano. 

Kuharstvo Mojca Praprotnik Ni bilo realizirano. 

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

Bralna značka Majda Pogačnik 3.a 

Keramika Majda Pogačnik 
4.razred 

do 31. 10. 2020 

Likovni krožek 
Majda Pogačnik 

 
2. in 3. razred 

do 31. 10. 2020 

Kemija in jaz Tilen Miklavčič Od 8. do 9. razred 

Bralna značka Mateja Jamnik 5. razred 

Bralna značka Simona Podboršek 5. razred 
 

 
 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  MEKINJE   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 

Bralna značka Jana Svetec 2. 

Recitacijski krožek 
Jana Svetec 

 
2. 

Drug z drugim Jana Svetec 6., 7., 8., 9. 

Dramski krožek 
Jana Svetec 

 

2., 3. 
V 4.in 5. r. zaradi epidemije ni 

bila realizirana. 

Bralna značka Špela Kosmatin 4.Me 

Vesela šola Špela Kosmatin 4. Me (samo delno izvedeno) 

Recitacijski krožek Špela Kosmatin 4. Me 

Eko bralna značka Špela Kosmatin 4. Me 

Bralna značka Urška Strgar 3.Me 

Kresnička 
Urška Strgar 

 
Ni bilo realizirano, zaradi 

Covid-19 

Recitacijski krožek 
Urška Strgar 

 
3.ME 

Ustvarjalne delavnice 
Urška Strgar 

 
3.ME (delno realizirano) 

Spletna učilnica Špela Kosmatin 4.Me 

Prometni krožek Andrej Kunčič 5. Me 

Kolesarstvo Andrej Kunčič 5. Me in 5. Me (2019/20) 

Recitacijski krožek Bernarda Rifel 5. r. 

Bralna in EKO bralna značka Bernarda Rifel 5. r. 

Šolski vrt Bernarda Rifel 5. r. 

Kresnička Bernarda Rifel 
Vsebina ni bila realizirana 

(zaradi epidemije) 
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PODRUŽNIČNA  ŠOLA  NEVLJE   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 

Športna vadba Vesna Jamšek 3.r (delno realizirana) 

Bralna značka Vesna Jamšek 4.r 

Bralna značka Andreja Modrijan 3.r 

Dramsko-recitacijski krožek Darja Klopčič Lisičić 2.-5-r 

Bralna značka Darja Klopčič Lisičić 2.r 

Eko bralna značka Darja Klopčič Lisičić 
2.r (ni bila izvedena zaradi 
izrednih razmer Covid-19) 

Prometni krožek Karmen Osolnik 5. r 

Bralna značka Petra Zupanc, Mojca Kališnik 1.r 

Pravljične ustvarjalnice Petra Zupanc 1.r 

Bralna značka Erika Resnik 5. r 

Kolesarstvo Andrej Kunčič 5. r (2019/20) 
 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  TUNJICE   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 

Angleška bralna značka Jana Razboršek 4., 5. razred 

Bralna značka 
Gabrijela Vrhovnik 

Ines Kern 
1., 2. r. 

Kresnička   Gabrijela Vrhovnik 
2., 3. razred 

Ni bila  izvedena zaradi izrednih 
razmer COVID-19. 

Kolesarski izpit   Barbka Marin 5. in 6. r.  
Zaradi bolniške odsotnosti ni 

bilo realizirano.  

Bralna značka Barbka Marin 3. r.  

Ansambelska igra Jana Trebušak 4., 5. r. 

Športne urice Ines Kern 1., 2. r. 

Bralna značka Jana Trebušak 4., 5. r. 

Kresnička  Barbka Marin 
 

4. in 5. r.  
Ni bila  izvedena zaradi 

izrednih razmer COVID-19. 

 

 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  VRANJA  PEČ   

DEJAVNOST MENTOR/-ICA RAZRED 

Dramski krožek Maja Jesenik Štefin 3. in 5. razred 

Bralna značka Andreja Šuštar 1. in 2. razred 

Kresnička Andreja Šuštar 2., 3., 5. razred 
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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 41 44 41 24 31 33 40 22 12 

PŠ Nevlje 25 17 16 22 9 / / / / 

PŠ Mekinje 14 21 17 17 8 / / / / 

PŠ Tunjice 10 7 11 4 5 / / / / 

PŠ Vranja Peč 6 6 9 / 5 / / / / 
 

ANGLEŠKA 

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

Matična šola 37 43 24 41 28 1 

PŠ Nevlje 24 27 / / / / 

PŠ Mekinje 17 13 / / / / 

PŠ Tunjice 2 2 / / / / 

PŠ Vranja Peč / 5 / / / / 
 

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 2 / 1 / / /  Matična šola / 2 / 

    
 

14. PEVSKI ZBOR 

 

ŠOLA UČITELJ VRSTA ZBORA Število vključenih učencev 

MATIČNA ŠOLA Petra Pirš Otroški zbor 
Mladinski zbor 

75,  
95 

PŠ NEVLJE Mojca Kališnik Otroški zbor 60 

PŠ MEKINJE Petra Zupin Otroški zbor 35 

PŠ TUNJICE Jana Trebušak Otroški zbor 44 

VRANJA PEČ Andreja Šuštar Otroški zbor 10 
 

14. 1.  REVIJA PEVSKIH ZBOROV 

Vodje: učitelji pevskih zborov 
Kratko poročilo: Prireditev je odpadla zaradi razglašen epidemije COVID 19 in ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužb. 
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15. VZGOJA ZA ZDRAVJE 

Vodja: Tina Plahutnik  
Mojca Mohar, dipl. m. s. (zunanja izvajalka) 
 
Kratko poročilo: Vzgoja za zdravje je zaradi pouka na daljavo potekala le v jesenskem času.  

OBVEZNE TEME 

4.a Preprečevanje poškodb    

4.b Preprečevanje poškodb    

2.r NE Osebna higiena   

4.r NE Preprečevanje poškodb    

NAKNADNA TEMA – Preprečevanje nalezljivih bolezni 

MATIČNA ŠOLA 1. do 5. r. 

NEVLJE 1. do 5. r. 

TUNJICE 1. do 5. r. 

MEKINJE 1. do 5. r. 

VRANJA PEČ 1. do 5. r. 

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, Urška Gostečnik, Lidija Vidmar, Darja Klopčič 
Lisičič,  Anamarija Erčulj, Darja Bevc, Špela Jenko, Karmen Osolnik, Nina Maček, Rosana 
Kleindienst. 
Poročilo o delu skupine:  
Delovna skupina je reorganizirala in digitalizirala nekatere postopke. 
Izbor posameznih aktivnosti smo učencem in staršem predstavili na Teams srečanju. Učenci so v 
dodeljeno nalogo oddali svoj načrt dela kot nadarjeni učenec. Prav tako so učenci in starši delo 
evalvirali preko vprašalnika Forms. 
Digitalizirali smo tudi izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic. 
Postopka identifikacije nismo izpeljali do konca (zaprtje šol), smo pa predlagali nove učence in za 
te učence izvedli ocenjevanje učiteljev (ocenjevalne lestvice). Novo predlaganih učencev je 36.  
Kljub nenavadnemu letu je veliko otrok dodatno delovalo na izbranih področjih. 

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, Tilen Miklavčič, Tjaša Božič, 
predstavnika staršev Valentina Prosen in Aljoša Skubic  

Poročilo o delu skupine: 
Kljub pouku na daljavo smo večji del načrtovanih aktivnosti opravili.  
Izvedli smo kulturni dan Bonton, uredili e-vzgojne mape, izvedli izobraževanje za nove in 
zainteresirane sodelavce o Pravilih šolskega reda, prenovili smo Pravila šolskega reda, Prilogo A, 
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Hišni red, Vzgojni načrt. Pri spremembi dokumentov smo sodelovali s strokovnimi aktivi, vodstvom 
in pravnico. 
Izvedli smo pedagoško konferenco v aprilu in del konference v maju. 
Pri pripravi načrta izobraževanja in pravil uporabe IKT, predvsem Teamsov, smo sodelovali z DS za 
IKT.  
Sodelovali smo pri pripravi vprašanj za pravne strokovnjake in strokovnjake s področja varstva 
osebnih podatkov - vprašanj, ki so se porajala zaradi pouka na daljavo in uporabe spletne učilnice. 
V sodelovanju s predstavnikoma v svetu staršev smo pripravili anketo za starše o posledicah pouka 
na daljavo.  
Zaradi pouka na daljavo nismo pripravili RU na temo SPOŠTLJIVOST IN STRPNOST za učence 
4. in 5. r., v soglasju z razredniki in starši nismo izvedli RS Komunikacija med otroki in starši. 
 

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-2: 

Vzgajati in usmerjati učence k strpnosti in spoštljivosti 

Realizirane dejavnosti 
Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti  

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

    

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

 KD Bonton (1.-9.r.)  

• Izveden v Tednu otroka (četrtek, 8. 10. 2020) 

• Upoštevanje šolskega cilja (strpnost in spoštljivost) 

• Upoštevanje predloga staršev (odgovoren odnos do sebe, drugih, 
svojega zdravja, do svoje kulture in kultur drugih narodov) 

• Delovna skupina pripravi delavnice, ki jih v razredu izvedejo strokovni 
delavci. 

• Vsebina:  delavnica STRPNOST IN SPOŠTLJIVOST, delavnica 
VIZIJA  (preverjanje vrednot), delavnica na temo Tedna otroka 
ODGOVOR JE POGOVOR   

Morebitne posebnosti 
(pozitivne in/ali negativne) 

- 

Usmeritve za delo v šol. 
letu 2021-22 

Implementacija prenovljenih Pravil šolskega reda. 

16. 3. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ALMANAHA 

Člani: Irena Milivojevič Kotnik (vodja), Sara Zalesnik, Jana Jus, Nataša Zor, Anamarija 
Erčulj  
Cilj promocije zdravja je preko ozaveščanja zaposlenih in z zmanjšanjem nezdravega življenjskega 
sloga doseči boljše zdravje, ki je eno od osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja vrednota v 
življenju.  
Promocija zdravja je usmerjena k preprečevanju ne-zdravja in spodbuja harmonično izboljševanje 

fizičnega, mentalnega in socialnega zdravja (medsebojno prekrivanje preventive, zdravstvene 

vzgoje in varovanja zdravja). 

Poročilo o delu skupine:  
Cilj in namen delovne skupine je bil dosežen, 24. 6. 2021 smo na spletni strani objavili Šolski 
almanah za leto 2020/21. 
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16. 4. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO 
OSREDNJEŠOLSKE PRIREDITVE 

Člani: Tadeja Kilar (vodja), 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:  
Osrednješolska prireditev je zaradi slabih epidemioloških razmer odpadla. 
    

16. 5. DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA 
NA DELOVNEM MESTU 

Člani: Aleš Prosen (vodja), Simeon Klokočovnik, Karmen Osolnik 
Poročilo o delu skupine: 
Cilj promocije zdravja je z ozaveščanjem zaposlenih in z zmanjšanjem nezdravega življenjskega 
sloga doseči boljše zdravje, ki je eno od osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja vrednota v 
življenju.  
Promocija zdravja je usmerjena k preprečevanju ne-zdravja in spodbuja harmonično izboljševanje 

fizičnega, mentalnega in socialnega zdravja (medsebojno prekrivanje preventive, zdravstvene 

vzgoje in varovanja zdravja). 

V letošnjem letu zaradi epidemioloških razmer nismo izvedli vseh vsebin.  

 

PREGLEDNICA OPRAVLJENIH NALOG: 

KAJ (vsebina) Kdaj NOSILEC  Udeleženci Kraj REALIZACIJA 

Ko poskrbiš 

zase, lažje 

poskrbiš tudi za 

druge 

mesečno Rosana  

Kleindienst 

Vsi 

zaposleni 

Šola in 

okolica 

DA. Vsebine so potekale na 

daljavo v času od januarja 

do konca maja v okviru 

tedenskih srečanj  “KAVA” z 

Rosano v aplikaciji Teams. 

Tako kot mislim, 

se tudi vedem 

Šolsko leto 

2020/21 

Tina 

Plahutnik 

učitelji Matična 

šola 

 28. 8. 2021 

Ozaveščanje o 
skrbi za zdravje 

 november 

- april 

Delovna 

skupina za 

promocijo 

zdravja 

Vsi 

zaposleni 

Matična 

šola 

Obveščanje o zdravju preko 
celotnega leta preko 
elektornske pošte. 

Tek v naravi,  
tek na smučeh 

Januar - 

maj 

Simeon 

Klokočovnik 

Vsi 

zaposleni 

Okolica 

šole 

Zaradi epidemije dejavnost 

ni bilo mogoče izvesti. 

Elementarne 
igre za otroke in 
odrasle 

V zimskem 

času 

Simeon 

Klokočovnik 

Vsi 

zaposleni 

Športna 

dvorana 

Dejavnost zaradi epidemije 

ni bila organizirana v športni 

dvorani je pa enkrat 

mesečno v času dela na 

daljavo bila predstavljena 
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kakšna igra ali športna 

vadba za razgibanje telesa 

ali sprostitev.  

Nordijska hoja Ooktober - 

april 

Tamara 

Bračič, Jana 

Svetec 

Vsi 

zaposleni 

Okolica Zaradi epidemije dejavnost 

ni bilo mogoče izvesti. 

Organizacija 
delovnega časa 

avgust Anita Rusak 

Kastelic in 

strokovni 

aktivi 

Vsi 

zaposleni 

Matična 

šola 

Usklajevanje organizacije 

delovnega časa poteka 

skozi celo leto. 

Športna vadba Celo 

šolsko leto 

Karmen 

Osolnik 

Vsi 

zaposleni 

Matična 

šola 

Zaradi epidemije dejavnost 

ni bilo mogoče izvesti. 

16. 6. DELOVNA SKUPINA ZA IZVAJANJE EKO PROGRAMA – 
ZELENI FRANČEK 

Člani:  Tadeja Kilar (vodja), Darja Habjan, Mateja Stare, Barbka Marin, Andreja Modrijan, 
Maja Škrjanc, Bernarda Rifel, Maja Jesenik Štefin, Denise Zajc, Metka Bizjak, Ema Vidic 
Judež, predstavnik vsakega oddelka 
Poročilo o delu skupine: V delovni skupini za ekošolo smo v tem šolskem letu delno realizirali 
načrtovane cilje. Preko šolskega leta smo ločevali odpadke, zbirali zamaške, varčevali smo z 
energijo, vodo in rabo brisačk, ustrezno smo skrbeli za prezračevanje, čiščenje okolice šole, skrbeli 
za zdravje in dobro počutje. V tem šolskem letu je eko bralno značko, ki smo jo ponudili učencem 
od 1. do 6. razreda, opravilo 250 otrok.  
Aktivnosti v posameznih mesecih: aktivnosti v sklopu evropskega tedna mobilnosti zaradi izrednih 
razmer nismo izvedli, spodbujanje hoje (maj 2021), na tematskem dnevu ob slovenskem kulturnem 
prazniku so učenci na daljavo ustvarjali izdelke iz recikliranih materialov (Prešernov cilinder, damski 
klobuki iz obdobja romantike), 19. 5. 2021 smo izvedli eko tematski dan na temo KAR SEJEMO, TO 
ŽANJEMO IN SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, kjer smo izdelovali sadna nabodala, ogledali smo si film 
o odpadni prehrani, ogledali smo si muzej na prostem in skicirali arhitekturo starih kašč, risali smo 
voščilnice in ob sprehodu v okolici šole raziskovali, kako iz semena zraste rastlina. Dan smo zaključili 
s šolsko spletno razstavo fotografij izdelkov. Sodelovali smo v projektu Spodbujajmo prijateljstvo 
(januar, februar 2021). Prioriteta delovne skupine za ekošolo je bila skrb za čisto šolo in njeno okolico 
- čistilna akcija učencev od 1. do 9. razreda, ter skrb za telesno (hoja) in duševno (odnosi) zdravje 
učencev in učiteljev. 

16. 7. DELOVNA SKUPINA ZA FORMATIVNO SPREMLJANJE – 
BRIDGE - KLJUČ 

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, Mojca Kališnik 
Med šolskim letom 2020/2021 smo pristopili k mednarodnemu projektu Z razvijanjem vključujoče 
poučevalne prakse do učinkovitega učnega okolja (Ključ), v katerem sodelujejo: Anita Rusak 
Kastelic, Ema Vidic Judež, Jana Razboršek, Špela Štular, Mojca Kališnik, Petra Zupanc, Barbara 
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Spruk Golob, Špela Jenko, Jana Trebušak, Špela Kosmatin, Monika Jelenc, Mateja Stare, Rafko 
Lah. Skupina se je zato preimenovala. 
Poročilo o delu skupine:  

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1: 

Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja 

Realizirane dejavnosti 
Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti  

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

 1.Sodelovanje na dveh videokonferenčnih srečanjih ZRSŠ 

 

 

2.Spletni seminar: 

https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=10751 

 

3.Načrtovanje, organizacija in izvedba Pogovorov o učenju - 

26. 8. 2021 

Priprava predstavitve/posnetka: Kaj je KLJUČno za 

vzpostavitev učinkovitega učnega okolja? 

 

Članice tima smo aktivno spremljale spletni 

seminar  S FS DO UČNIH OKOLIJ 21.STOLETJA in po 

navodilih projektnega tima ZRSŠ opravile dejavnosti 

v projektu 

  

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

Dejavnosti so bile opravljene videokonferenčno, v spletni učilnici in v našem 
medsebojnem sodelovanju od januarja 2021 do junija 2021. 

Morebitne posebnosti 
(pozitivne in/ali 
negativne) 

 Aktivnosti in izobraževanja so bila izvedena na daljavo.  

Usmeritve za delo v šol. 
letu 2021-22 

Izvedba in predstavitev dejavnosti v okviru projekta Ključ.  
Organizacija in sodelovanje na Pogovorih o učenju.  
Članice delovne skupine izberejo možnost, da predstavijo svoje izvedene dejavnosti, 
povabijo svoje kolege v svojo učilnico ali nudijo mentorstvo ostalim sodelavcem. Vsaka 
članica izvede vsaj eno dejavnost. 

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 2020/2021 nadaljevali z 
zbiranjem podatkov o kulturnem delovanju učencev in učiteljev za tekoče šolsko leto. Ker nam je v 
tem šolskem letu potekel naziv, smo v aprilu in maju 2021 pripravili in oddali vlogo za obnovitev 
naziva, ki smo ga ponovno prejeli in velja do leta 2025. 

16. 9. DELOVNA SKUPINA ZA KAKOVOST 

Člani: Barbara Spruk Golob (vodja), Rafko Lah, Tina Plahutnik, Zdravko Slevec, Anita Rusak 
Kastelic, Irena Podjed, Špela Štular, Brigita Repek Juvan, Špela Kosmatin 
Poročilo o delu: Ena izmed nalog DS je bila priprava predloga razvojnega načrta. V ta namen 
smo pripravili anketo za različne deležnike, s pomočjo katere smo izvedeli, kaj delamo dobro, kaj 
je vredno ohraniti in kje so še priložnosti za izboljšanje. Analiza ankete nam je dala tudi usmeritve 
za pripravo predloga pogovorov o učenju, ki jih bomo izvedli v mesecu avgustu in usmeritev za 
pripravo predloga vsebin profesionalnega razvoja. Sodelovali smo pri načrtovanju in spremljanju 
pouka ter pripravili predlog nove vizije oz. potrdili staro (v predlogu vizije se spremeni glagolski čas 
iz bomo v smo). Spremljali in evalvirali smo tudi Triletni načrt izboljšav.  

  

https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=10751
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16. 10. DELOVNA SKUPINA ZA PODPORO INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIM ZNANJEM 

Člani: Sara Zalesnik (vodja), Brane Božič, Lidija Vidmar, Nina Maček, Špela Štular, Tjaša 
Gašpar, Andrej Kunčič, Irena Milivojevič Kotnik, Urška Maja Pavlič, Nadja Ostrožnik 
Poročilo o delu skupine:  
Delovna skupina je za strokovne delavce v avgustu 2020 pripravila MS Teams delavnice. V oktobru 
2020 je izvedla individualna svetovanja “Pedagoški oktober”. Pripravila je vrsto izobraževanj v 
novembru 2020 (Forms, Online učna ura, Teams, Whiteboard, OneNote, Sway in Izmenjevalnica 
idej). Ves čas je spremljala novosti na IKT področju in z njimi seznanjala učiteljski zbor. 
V času pouka na daljavo je skupina ves čas nudila tehnično pomoč učencem, staršem in strokovnim 
delavcem. Člani skupine so bili tutorji učencem, ki so potrebovali redno pomoč z Microsoftovimi 
orodji pri opravljanju šolskih nalog in usvajanju novih učnih snovi.  
Pripravlja dan dejavnosti za vse učence “Učim se in vzgajam za IKT”. Načrtuje nova izobraževanja 
za sodelavce in pripravlja navodila ob zaključku šolskega leta. 

16. 11.  DELOVNA SKUPINA ZA EVROPSKI PROJEKT ŠOLSKA 
SHEMA (SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA) 

Člani: Mojca Praprotnik (vodja), Brane Božič, Anamarija Erčulj, Sara Zalesnik, Andreja 
Šuštar, Mojca Kališnik, Denise Zajc, Rezika Zaletelj 
Poročilo o delu skupine: Evropski projekt  Šolska shema nam je omogočala, da smo učencem 
preko celega šolskega leta, vsaj 1x tedensko razdeljevali brezplačno sezonsko zelenjavo in sadje 
ter domače mleko izključno slovenskega ali celo lokalnega porekla. V okviru projekta smo učence 
posredno ozaveščali o pomenu uživanja zdravih živil (sadja, zelenjave in mleka) ter jim omogočili, 
da so (lahko) sprejeli navade kot povod k pozitivni spremembi svojega prehranjevanja. Učence je 
na vseh lokacijah naše šole k udeležbi v projektu spodbujal tudi plakat, ki so ga izdelali učenci sami. 
Sredstva, ki nam jih je omogočilo sodelovanje v projektu, smo kljub pouku na daljavo in s tem zaprtju 
šole dobro izkoristili. 

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, 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:  od 8. 3. do 19. 3. 2021 smo spremljali cilj: ISKANJE, BRANJE, 

RAZUMEVANJE IN OBDELAVA PODATKOV. 

Učitelji so se odzvali in ob obilici dela, vrnitev v šolo, opravili tudi to. 
V letu 2021/2022 pa načrtujemo spremembo cilja, in sicer RAZUMEVANJE PREBRANEGA. 
Za učence od 6. do 8. razreda ob koncu šolskega leta koordinira izvajanje dni dejavnosti. 
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PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1: 

Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja 

Realizirane dejavnosti 
Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti  

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Spremljanje cilja: ISKANJE, BRANJE, 

RAZUMEVANJE IN OBDELAVA PODATKOV  

(vertikalno povezovanje) 

Za učence od 6. do 8. razreda ob koncu 

šolskega leta koordinira izvajanje dni 

dejavnosti. 

Pri vertikalnem povezovanju so učitelji zapisali zastavljene 

cilje, načrt dela, opisne kriterije ter evalvacijo. 

 (18. 6.),21., 22., 23., 6. so bili za učence od 6. do 8. razreda 

izvedeni različni dnevi dejavnosti, in sicer športni dnevi, 

tehniški dnevi, naravoslovni in kulturni, učenci so bili z dnevi 

dejavnosti zadovoljni. 

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

 od 8. 3. do 19. 3. 2021 smo spremljali cilj: ISKANJE, BRANJE, 

RAZUMEVANJE IN OBDELAVA PODATKOV, učitelji so svoja 

opažanja zapisali v preglednico (vertikalno povezovanje) 

21., 22., 23. 6. so bile dejavnosti od 6. do 8. razreda izvedene v šoli in 

izven šole. 

Morebitne posebnosti 
(pozitivne in/ali 
negativne) 

Učitelji so se odzvali in ob obilici dela, vrnitev v šolo, opravili tudi to. 
Posebnih težav niso imeli, so pa vedeli, da se lahko kadar koli 
obrnejo na člane. 

Usmeritve za delo v 
šol. letu 2021-22 

V šolskem letu 2021/2022 bomo spremljali cilj: RAZUMEVANJE 
PREBRANEGA (vertikalno povezovanje) 
Dnevi dejavnosti ob koncu šolskega leta (medpredmetno povezovanje) 

 

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, Špela Kosmatin 
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. Poučevanje strategij je potekalo po načrtih. Na 
srečanju na daljavo smo oblikovale navodila za izvedbo tretjega tedna uporabe bralnih učnih 
strategij, ki smo ga izvedli v maju 2021. Tadeja Česen Šink je pripravila analizo izvedenega tedna. 
Na tretjem srečanju smo načrtovale, kako bomo sodelovale na Pogovorih o učenju. Danila Hrovat 
bo pripravila delavnico uporabe programa KOBI, Barbara Spruk Golob in Tadeja Česen Šink pa 
bosta pripravili prispevek za avgustovske Pogovore o učenju. 
 

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1: 

Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja 

Realizirane dejavnosti 
Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti  

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Poučevanje bralnih učnih strategij v okviru 

KIZ in izvedba tretjega tedna uporabe BUS v 

maju 2021 

  

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

Ure KIZ so bile izvedene skozi celo leto, teden bralnih 

učnih strategij je potekal v maju 2021  

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

 Datumi izvedenih ur KIZ so zapisani v tabeli medpredmetnih povezav, tretji 
teden uporabe BUS smo izvedli od 10. do 21. maja 2021. V smislu 
vertikalnega povezovanja smo veseli, da učenci na predmetni stopnji 
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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 2021-22 

Nadaljevanje s sistematičnim poučevanjem bralnih učnih strategij in 
spodbujanje uporabe le-teh v okviru tedna BUS. 

 

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-2: 

Vzgajati in usmerjati učence k strpnosti in spoštljivosti 

Realizirane dejavnosti 
Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti  

(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

V obdobju celega šolskega leta spodbujamo 

učence k branju literature, ki daje poudarek 

k strpnosti in spoštljivosti.   

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 2021-22 

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, Sara 
Zalesnik, Ema Vidic Judež 
Poročilo o delu skupine:  
Z učenci 8.b in 6.a razreda smo izvedli štiri učne enote. Prvi dve učni enoti smo izvedli na daljavo. 
S 6.a smo pri prvi učni enoti, ki smo jo izvedli na naravoslovnem dnevu Gozd, raziskovali pomen 
gliv in kako izdelati embalažo za prenos gob. Pri 8.b smo začeli z naravoslovnim dnem Globalno 
segrevanje Zemlje, ko smo ugotavljali, kakšne bodo posledice globalnega segrevanja v Sloveniji v 
letu 2050. V tretji učni enoti so učenci 6.a raziskovali problem uporabe plastičnih vrečk za enkratno 
uporabo. Raziskovali so, koliko plastičnih vrečk za enkratno uporabo porabijo in kako bi to porabo 
lahko zmanjšali. V ta namen so izdelali propagandna sporočila in vrečke iz blaga. 
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V četrti učni enoti so učenci 8. b raziskovali, kaj in koliko popijejo ter iskali rešitev, kako zmanjšati 
količino sladkih pijač. 
Člani tima smo na srečanju šolskih projektnih timov predstavili učno enoto Gozd in naše načrtovanje 
učne enote Kaj in koliko popijemo. Na spletni strani projekta pa smo predstavili izvedbo učne enoto 
Zmanjšanje rabe plastičnih vrečk za enkratno uporabo. 
Skozi izvedbo učnih enot in izobraževanjem smo vsi člani šolskega projektnega tima razširjali svoje 
pedagoško in digitalno znanje. 

17. KULTURNE IN DRUGE PRIREDITVE 

17. 1. KULTURNE PRIREDITVE NA MATIČNI ŠOLI 

PRIREDITEV NOSILEC ČAS 

Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Tina Plahutnik 
Jana Jus 

24. 12. 2020, prireditev je bila izvedena 
na daljavo (posnetek) 

Slovenski kulturni praznik Tadeja Kilar 
Irena Milivojevič Kotnik 

Prireditev je bila 5. 2. 2021 izvedena na 
daljavo. 

Osrednješolska prireditev Tadeja Kilar Prireditev je zaradi epidemije odpadla. 

Valeta Razredničarke devetih 
razredov. 

15. 6. 2021, na šolskem vrtu 

Dan državnosti in zaključna 
prireditev 

Mirjam Hribernik Benčina, 
Urška Gostečnik 

24. 6. 2021, prireditev je bila izvedena 
na daljavo 

Razstava likovnih izdelkov v Šoli 
idej 

 Ni bilo izvedeno zaradi epidemioloških 
razmer 

Zaključna prireditev za starše Natalija Rak 17. 6. 2021 

Sprejem prvošolcev Razredniki 1. 9. 2020 

Prireditev za bralno značko — 
praznik knjige 

Irena Milivojevič Kotnik 11. 5. 2021, dve izvedbi, pogovor s 

pisateljem Petrom Svetino je potekal 

na daljavo. 

Prižig lučk Voščilo vodstva šole Voščilo je bilo izvedeno na daljavo,  
16. 12. 2020 

Albrehtov dan Tadeja Česen Šink 17. 11. 2020-praznovali smo na 
daljavo, tako da smo na šolski spletni 

strani objavili publikacijo izdelkov 
natečaja 

Zaključna prireditev za starše 6. a – Lidija Vidmar 17. 6. 2021 - na daljavo 
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17. 2. KULTURNE PRIREDITVE NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH 

PŠ PRIREDITEV NOSILEC ČAS 

TU 

 
 

Božično novoletna prireditev 

 
Prireditev ob kulturnem prazniku 
 
Dan državnosti in zaključna prireditev 
 
Zaključna prireditev 

 
 
 
 
 
 
Jelka Vrhovnik za 1. in 2.r. 

Prireditev ni bila 
izvedena zaradi 
izrednih razmer  

Covid-19. 

 
 

17. 6. 2021 

ME Komemoracija 
 
Novoletne delavnice 
(zaradi Covida le druženje preko videa) 
 
Prireditev ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 
Prireditev ob kulturnem prazniku 
 
Prireditev ob materinskem dnevu 
 
Prireditev ob dnevu državnosti 
 
Prireditev ob zaključku šolskega leta 
(nadomestilo za prireditev ob materinskem 
dnevu) 

Jana Svetec 
 
Jana Svetec za 2. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernarda Rifel 
 
Jana Svetec za 2. r. 
 
Bernarda Rifel za 5. razred 

23. 10. 2020 
 

24. 12. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. 12. 2021 
 

24. 12. 2021 
 

24. 6. 2021 

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 

Kaja Lipovec 
 
razredniki 

  

 

 
 

Vsa načrtovane 

prireditve so zaradi 

epidemije odpadle. 

VP Dramska igra ob materinskem dnevu (na 
daljavo) 
 
Recital in pevski nastop ob državnem 
prazniku 
 
Dramska igra Pravljica 
 
Pevsko voščilo ob novem letu in 
materinskem dnevu (na daljavo) 

Maja Jesenik Štefin 
 
Andreja Šuštar 
 
 
 
 
 
 

25. 3. 2021 
 
 
19. 6. 2021 
 
22. 6. 2021 
 
1. 1. 2021, 25. 
3. 2021 
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17. 3. OSREDNJEŠOLSKA PRIREDITEV – 21. maj 2021 

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 
situacije v šolskem okolišu. 
Izdaja zahtevkov in predlogov o 
izboljšavah na KS-ti, na SPVCP 
in Komisiji za tehnično urejanje 
prometa občine Kamnik. 

Posodobitev šolskih poti 

Simeon Klokočovnik 

 
Hišnik, vodja 
podružnične 
šole 

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

 

Simeon Klokočovnik 

Andrej Kunčič 
Vodja 
podružnične 
šole 

Priprava prometno varnostnega 
načrta matične šole in 
podružničnih šol 

Posodobitev šolskih poti 
in izdelava varne šolske 
poti do lokacije Šutna. 

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. 

Zapis izpitne trase, 
dogovor z občino, 
policijo in komunalo o 
postavitvi prometne 
signalizacije v času 
izvajanja usposabljanja 
kolesarjev. 
Izposoja spretnostnega 
poligona pri mestnem 
redarstvu. 

Simeon Klokočovnik Sara Zalesnik, 
člani SPVCP 
Kamnik 

Izvedba šolskega kolesarskega 
tekmovanja ter občinskega 
tekmovanja iz znanja o prometu 

 

Simeon Klokočovnik Člani SPVCP 
Kamnik, 
AMZS Kamnik 

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

 

Simeon 
Klokočovnik, 
Andrej Kunčič 

Učiteljice 
razrednega 
pouka  

Predstavitev prometno 
varnostnega načrta šole  

Posodobitev šolskih poti 
 

Učiteljice od 1. do 4. 
razreda 

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

Septembra nas je v ME 
obiskal policist Dušan 
Trivič in z učenci 1. in 2. 
r. izvedel praktično uro 
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(hoja in prečkanje 
cestišča).   

Vodje PŠ, 
Simeon Klokočovnik, 
Andrej Kunčič 

Policisti, 
razredniki, 
starši 

Opozarjanje na uporabo 
kolesarske čelade 
Pripenjanje z varnostnimi pasovi 

Opozorila staršem na 
roditeljskih sestankih 

Razredničarke 5. 
razreda 

Policijska 
postaja 
Kamnik 

Policist Leon svetuje Neizvedeno zaradi  
izrednih razmer Covid-

19. 

Simeon Klokočovnik 
 

Razredničarke 
5. razreda, 
JUMICAR in 
SPVCP Kamnik 

Prometna vzgoja otrok 
Učenec voznik (poligon) 

 

Tina Plahutnik SPVCP 
Kamnik, Policija 
Kamnik 

Predavanje Še vedno vozim, 
vendar ne hodim 

 

Anita Rusak 
Kastelic 

Občina 
Kamnik 

Anketa o načinu prihoda v šolo 
in odhoda domov 

 

Simeon Klokočovnik Razredniki, 
starši 

Anketa: varna pot v šolo  

 

18. 2. EVAKUACIJSKA VAJA 

Koordinator: Brane Božič 

Slovenija leži na potresno nevarnem območju, zato so potresi pri nas pogosti. Večina je zelo šibkih 

in jih ne zaznamo, le zelo redki so tako močni, da povzročijo škodo. Potres sodi med nesreče, ki 

Slovenijo močno ogrožajo. Glede na karto potresne intenzitete je Slovenija razdeljena na območja, 

ki jih lahko prizadene potres intenzitete VI, VII in VIII EMS. Dobra polovica ozemlja Slovenije leži na 

območju, kjer je možen potres intenzitete VIII EMS. V območju, ki ga lahko prizadene potres 

intenzitete VIII EMS, se nahaja tudi osrednji del Slovenije, kjer bi morebitni potres zaradi goste 

naseljenosti, velike prisotnosti dnevne migracije, velike prisotnosti državnih in gospodarskih 

ustanov, križišč prometne infrastrukture in energetske infrastrukture, povzročil hude posledice na 

vseh področjih. Pogostost potresov z močnimi poškodbami v Sloveniji pa vseeno ni zelo velika. 

Glede na podatke zadnjih 300 let se takšen potres bodisi z žariščnim območjem v Sloveniji ali v 

bližnjih območjih sosednjih držav pojavi enkrat do štirikrat na 100 let. 

Nedavni potresi z epicentrom v bližini Zagreba so nas znova opomnili na to rušilno moč narave, ki 

je nikakor ni moč v celoti napovedati ali predvideti. Najbrž si nihče niti v sanjah ni zamišljal scenarija, 

v katerem se združita globalna pandemija in moč potresnih sunkov.  

Cilji in namen vaj:  

- obnoviti znanje, kako je potrebno zapustiti šolsko stavbo in kje so zbirna mesta,  

- kako ravnati v primeru potresa 
- preveriti organizacijsko in tehnično pripravljenost za varno zapustitev zgradbe ob morebitnih 

izrednih razmerah, 
- ugotoviti, kaj je še potrebno izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija šole čim bolj varna in 

učinkovita. 
Namen vaj je odkrivanje morebitnih pomanjkljivosti v primeru izrednih dogodkov in posredovanje 
predlogov za njihovo odpravo. 
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Vsi delavci šole morajo biti usposobljeni tako, da v čim krajšem času, glede na nastalo situacijo, 

odločijo o načinu in poti zapustitve šole z vsemi učenci. Tudi po zapustitvi prostorov morajo na 

evakuacijskem prostoru vzdrževati red in v vsakem trenutku vedeti za število otrok, ki so na ta dan 

v njihovi oskrbi. 

Analiza vaj:  
Letošnja tematika je bil POTRES. 
Vaje zaradi epidemioloških razmer niso bile izvedene praktično. 
Za vse učitelje sem pripravil gradiva v pisni in video obliki, ki so si jih z učenci na razrednih urah 
pogledali in prebrali. Na povabilo razredničarke 6.a sem učencem na razredni uri osebno 
predstavil vsebino. 

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 

Izvajalke dodatne 
strokovne pomoči 

Zavod Logatec, Univerzitetni 
rehabilitacijski inštitut Republike 

Slovenije - Soča, Mladinsko klimatsko 
zdravilišče Rakitna, Strokovni center, 
CSD Kamnik, ZD Kamnik, ZD Škofja 
Loka, Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše Ljubljana. 

Strokovno sodelovanje z zunanjimi 
institucijami zaradi problematike 
učencev z DSP, razreševanje 

strokovnih dilem pri delu z učenci z 
DSP. 

 

Izvajalke dodatne 
strokovne pomoči 

Svetovalni center II. OŠ Žalec Zunanji strokovni aktiv učiteljev dodatne 
strokovne pomoči (predstavitev 

Svetovalnega centra, Šolske 
svetovalnice, aktualna tematika, 

načrtovanje strokovnega posveta). 

Izvajalke dodatne 

strokovne pomoči 

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 

Tadeja Česen 
Šink in Irena 

Milivojevič Kotnik 
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ter vodstva Knjižnice Franceta Balantiča 
Kamnik 

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

učenci z DSP 

Učitelji, učenci in 
starši 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Razstava v okviru projekta Moja prva 
knjiga 

Aktiv 5. razreda 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

 

Projekt Rastem s knjigo (prevzem 
darilnih knjig in izvedba projekta na šoli) 

Sedmošolci, 
knjižničarki, 

učitelji 

Zavod RS za šolstvo Bralna pismenost 
Mednarodni projekt KLJUČ 

Delovna skupina 

Šolski projektni tim 

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; 
posvetovanje in sodelovanje v procesu 

reševanja težav 

Učenci in delavci 
šole, ravnatelj 

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 

CIRIUS Kamnik, OŠ 27. julij, Zveza 
Sonček, Dnevni center za gibalno 

ovirane mladostnike Kamnik 

Sodelovanje v okviru projekta Korak k 
sončku 

Irena Podjed 

Gojmir Lešnjak-Gojc Sodelovanje na videosrečanju - 
disleksija v okviru projekta Korak k 

Sončku. 

 Kaja Lipovec 

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 
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Zdravilni gaj Vodena vadba na poligonu PŠ Tunjice 

OŠ Stranje in OŠ Komenda Moste Predstavitev MS Teams Delovna skupina 
za podporo 

informacijsko-
komunikacijskim 

znanjem 

Pediatrična klinika 
(Klinični psihologi, pedopsihiatri) 

Psihosocialna pomoč učencem Svetovalna 
služba 

KIK štarter Kamnik Sodelovanje pri izvajanju ozaveščanja o 
podjetništvu 

Rosana 
Kleindienst 

Tehnološki park Ljubljana, Primorski 
tehnološki park 

Sodelovanje v okviru tekmovanja 
POPRI 

Rosana 
Kleindienst 

Turistično informativni center Kamnik 

Dom starostnikov Kamnik  

DEOS Vnanje gorice 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik 

Center odličnosti nizkoogljične 

tehnologije 

Micronatura d.o.o. 

Zavod Simetris 

Sodelovanja v okviru izvajanja vsebin 
projekta Popestrimo šolo 

Rosana 
Kleindienst 

20. DOSEŽKI NA TEKMOVANJIH 

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

20. 1. RAZISKOVALNE NALOGE 

Koordinator: Tjaša Gašpar / Monika Jelenc 

Naslov raziskovalne naloge Mentor Dosežek 

Gorivna celica Monika Jelenc Bronasto priznanje 

Ogljični odtis Ema Vidic Judež 
Monika Jelenc 

Zlato priznanje 

20. 2. TEKMOVANJE V PODJETNIŠKIH IDEJAH MLADIH POPRI 2021  

Poslovna ideja BioPurga - biološki 
kompostnik 

Rosana Kleindienst Uvrstitev v finale med 12 najboljših v 
Sloveniji 

In 500,00 € denarne nagrade 
in  

3.mesto na nacionalnem tekmovanju 
in 700,00 € denarne nagrade 
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Poslovna ideja H.E.P.I.- polnovreden 
čokoladno lešnikov namaz 

Rosana Kleindienst 

 

Uvrstitev v finale med 12 najboljših v 
Sloveniji 

In 500,00 € denarne nagrade 

21. NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA   

NPZ smo izvedli v 6. in 9. razredu. NPZ v 6. razredu so potekali iz slovenščine, matematike in 
angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in zgodovine. Učitelji so v okviru strokovnih 
aktivov opravili analizo po posameznih nalogah v primerjavi z republiškim povprečjem ter izdelali 
načrte izboljšav. Analiza obeh preverjanj je izhodišče za načrtovanje v šolskem letu 2021/22.  
 
Primerjava dosežkov šole z državnim povprečjem: 
 
Dosežki NPZ – 6. razred 

Predmet Število učencev  Državno povprečje % Povprečje OŠ FA % 

SLOVENŠČINA 91 54,8 53,3 

MATEMATIKA 92 51,0  46,6 

ANGLEŠČINA 88 66,8 62,8 
 

Dosežki NPZ – 9. razred 

Predmet Število učencev Državno povprečje % Povprečje OŠ FA % 

SLOVENŠČINA 78 49,1 45,5 

MATEMATIKA 78 48,2 43,2 

ZGODOVINA 78 44,2 42,8 

22. TEDENSKI ZAPIS DOGODKOV V ŠOLSKEM LETU 
2020/2021 

43. TEDEN: 21. do 25. junij 2021 
Pa je za nami še zadnji teden pouka v tem šolskem letu, ki je bilo zaradi znanih razlogov spet posebno. Pa 
poglejmo, s čim smo bili zaposleni v teh dneh. 
V ponedeljek, 21. junija, so učenci podružnic Mekinje, Tunjice, Vranja Peč in Šutna vračali učbenike, 
osmošolci so imeli naravoslovni dan z izvajanjem naravoslovnih eksperimentov, sedmošolci so odšli na 
pohod na Tolsto goro, pot so nadaljevali še na Špico in Stari grad, šestošolci so imeli kulturni dan z naslovom 
Čudoviti svet tolkal, učenci kombiniranega oddelka 4. in 5. razreda iz Tunjic so izdelali tehniški izdelek, 
neveljski četrtošolci so se igrali štafetne igre in druge igre na prostem, drugošolci matične šole so v okviru 
tehniškega dne izdelali vetrnico, mekinjski prvošolci so si ogledali filmsko predstavo, ta dan pa se je začel 
tudi plavalni tečaj za tretješolce. Del učencev je imelo tečaj v pokritem bazenu v CIRIUS-u, del pa na odprtem 
bazenu v Kamniku. Tečaj je trajal do četrtka, 24. junija. 
V torek, 22. junija, so imeli osmošolci športni dan, sedmošolci so v okviru naravoslovnega dne spoznavali 
zvok in valovanje, šestošolci so imeli tehniški dan na temo poklicne orientacije, na pohod so odšli tudi učenci 
3. in 5. razreda podružnice Vranja Peč in tudi učenci 4. in 5. razreda iz Tunjic, neveljski petošolci so v okviru 
naravoslovnega dne spoznali snovi in njihove lastnosti, mekinjski četrtošolci so v okviru kulturnega dne brali 
knjigo Nikec in si ogledali tudi istoimenski film, učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči 
so se igrali igre na travniku, športno razpoloženi so bili tudi učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda iz 
Tunjic, neveljski drugošolci so se ta dan igrali gledališče, učenci 1. b so imeli pomladno delavnico, učenci 1. 
a pa so se igrali štafetne igre na šolskem vrtu. 
V sredo, 23. junija, so imeli osmošolci tehniški dan na temo obdelave podatkov, sedmošolci so spoznavali 
poklice, šestošolci so imeli športni dan, mekinjski petošolci so v okviru naravoslovnega dne obiskali Eco 
resort, petošolci matične šole pa so obiskali Postojnsko jamo. Četrtošolci matične šole so se ta dan na 
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šolskem vrtu igrali zabavne štafetne igre, tudi mekinjski drugošolci so se igrali športne igre, neveljski prvošolci 
pa so spoznali stare otroške igre. Prvošolci matične šole so si med seboj zamenjali torkove aktivnosti, in sicer 
so imeli učenci 1. a pomladno delavnico, učenci 1. b pa štafetne igre na igrišču. 
Pred nami je bil še zadnji dan pouka v tem šolskem letu. Učenci so si zjutraj v svojih razredih ogledali 
posnetek prireditve ob dnevu državnosti, mnogi oddelki so dan namenili še več dejavnostim, povezanim s 
praznikom, in ga obeležili kot kulturni dan. Sledila je še podelitev spričeval in priznanj, potem pa so bili učenci 
le še korak oddaljeni od počitnic. 
V petek, 25. junija, smo praznovali državni praznik, dan državnosti. 
Za nami je še eno posebno leto, ki smo ga kljub vsem oviram uspešno pripeljali do konca. Vsem želimo mirne 
in sproščene, predvsem pa zdrave počitnice. 
42. TEDEN: 14. do 18. junij 2021 
Pred devetošolci sta bila zadnja dva dneva šolanja na šoli. V ponedeljek, 14. junija, je potekala generalka za 
valeto, vsi učenci podružnice Nevlje pa so odšli na ogled Arboretuma. 
Torek, 15. junij, je bil dan, ko so se z valeto od šolskih klopi poslovili naši devetošolci. Učenci 5. a so imeli 
športni dan s kolesarskim poligonom, četrtošolci matične šole so odšli na Veliko planino, učenci 3. a pa so v 
okviru naravoslovnega dne izvajali poskuse iz naravoslovja. 
V sredo, 16. junija, so imeli neveljski prvošolci športni dan s štafetnimi igrami in igrami z žogo, učenci 1. a pa 
so si v okviru filmske vzgoje ogledali otroški film. 
V četrtek, 17. junija, so tunjiški prvo-, drugo- in tretješolci v okviru kulturnega dne spoznavali glasbila, učenci 
1. b pa so si v okviru filmske vzgoje ogledali otroški film. 
V petek, 18. junija, so imeli šestošolci športni dan z naslovom Gibalno-plavalni mehurček. 
V tem tednu so tudi preostali učenci vrnili učbenike iz učbeniškega sklada, razen učencev na podružnicah, ki 
bodo prišli na vrsto naslednji teden. 
41. TEDEN: 7. do 11. junij 2021 
Tudi pretekli teden so zaradi lepega sončnega vremena mnogi oddelki izkoristili za dneve dejavnosti, saj 
lahko poročamo o številnih aktivnostih naših učencev. 
V ponedeljek, 7. junija, so imeli devetošolci naravoslovni dan na temo kislin, baz in soli. Zvečer je preko 
videoklica potekalo srečanje s starši bodočih prvošolcev naše šole, ki so ga pripravile razredničarke 
prvošolcev in svetovalna delavka Andreja Ortl. 
V torek, 8. junija, so prvošolci matične šole odšli na pohod v Mekinje, devetošolci pa so ta dan v knjižnici 
začeli z vračanjem učbenikov iz učbeniškega sklada. 
V sredo, 9. junija, so mekinjski četrtošolci v okviru naravoslovnega dne odšli v gozd, četrtošolci matične šole 
pa so si v okviru kulturnega dne ogledali mesto Kamnik. Neveljski drugošolci so se učili mešanja in ločevanja 
snovi, neveljski prvošolci so se učili merjenja, mekinjski prvošolci pa so spoznavali gozd. 
V četrtek, 10. junija, so imeli devetošolci dan dejavnosti na temo odraščanja, učenci kombiniranega oddelka 
3. in 5. razreda na Vranji Peči so imeli naravoslovni dan, v okviru tehniškega dne so petošolci matične šole 
izdelali tehtnico, mekinjski tretješolci so na kulturnem dnevu poslušali glasbeno pravljico, učenci 
kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda na Vranji Peči so spoznavali travnik, neveljski prvošolci pa so imeli 
kulturni dan z naslovom Praznik črk. 
V petek, 11. junija so imeli devetošolci še zadnji športni dan, osmošolci so ta dan v knjižnici vračali učbenike 
iz učbeniškega sklada, neveljski petošolci so v okviru tehniškega dne spoznavali veter in vetrno energijo, 
neveljski četrtošolci so izdelali leseni izdelek, učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda iz Tunjic pa so 
imeli sadni dan. 
40. TEDEN: 31. maj do 4. junij 2021 
V preteklem tednu lahko poročamo o nekaterih dnevih dejavnosti in o glasbenem tekmovanju. 
V ponedeljek, 31. maja, se je nekaj naših učencev udeležilo tekmovanja Slovenska glasbena olimpijada, ki 
je potekala na daljavo. 
V torek, 1. junija, so imeli učenci 5. b športni dan, v okviru katerega so se učili spretnostne vožnje po 
kolesarskem poligonu, ki je del tečaja varne vožnje s kolesom. Ta dan so učenci 3. b v okviru naravoslovnega 
dne izvedli poskuse iz naravoslovja, drugošolci matične šole so si v okviru kulturnega dne ogledali glasbeno 
predstavo Peter in volk. Zvečer je preko videoklica potekala tudi seja Sveta staršev naše šole, kjer so med 
drugim starši poslušali predstavitev formativnega spremljanja pouka, se seznanili z vzgojno problematiko na 
šoli in podali soglasje za skupno nabavno ceno učnih gradiv, ki ga zagotavljajo starši učencev. 
V sredo, 2. junija, so imeli neveljski petošolci športni dan s kolesarskim poligonom in spretnostno vožnjo. 
Mekinjski prvošolci in četrtošolci so v okviru naravoslovnega dne spoznavali travnik. 
V petek, 4. junija, so imeli kulturni dan z glasbeno pravljico Peter in volk tudi prvošolci matične šole. 
39. TEDEN: 24. do 28. maj 2021 
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Pretekli teden pa je bil posvečen umetnosti. Izvedli smo številne dejavnosti povezane z glasbeno, likovno, 
literarno umetnostjo in fotografijo. Vse dejavnosti pa so se izvajale v okviru Tedna umetnosti v vrtcu in šoli. 
Na hodnikih matične šole smo lahko prisluhnili glasbenim nastopom, učenci so likovno in literarno ustvarjali, 
vse skupaj pa tudi fotografirali. Dejavnosti tedna so se zaključile v petek z glasbenimi nastopi in ravnateljevim 
nagovorom. V tem tednu smo v Knjižnici Franceta Balantiča prevzeli tudi darilne knjige projekta Rastem s 
knjigo za sedmošolce. Letošnja knjiga je delo Mateta Dolenca in ima naslov Kako dolg je čas. Ker nam 
razmere žal ne dopuščajo obiska splošne knjižnice, smo knjige učencem razdelili pri urah slovenščine. 
Učiteljica Irena Milivojevič Kotnik je učencem prebrala naslovno zgodbo, skupaj so si ogledali predstavitveni 
film projekta in ob koncu ure v dar prejeli knjigo. 
V tem tednu so bili izvedeni tudi trije dnevi dejavnosti. V torek in sredo so četrtošolci matične šole v okviru 
tehniškega dne spoznavali telo, v petek pa so tunjiški tretješolci izvajali naravoslovne poskuse. 
Za konec pa poročamo še o izvedenih aktivnostih projekta Korak k sončku. Projekt je za to leto končan, 
koordinatorica projekta na šoli Irena Podjed pa je zapisala naslednje poročilo. 
Učenci prvih razredov so v tednu otroka spoznavali drugačnost preko branja slikanice. Preko ustvarjanja so 
doživeli slikanje z usti, nogami, pri športnih dejavnostih pa so dobili tudi izkušnjo slepote. Zaradi še vedno 
omejenega druženja tudi letos do druženja z učenci Osnovne šole 27. julija ni prišlo. 
Dejavnosti za drugošolce so bile zaradi situacije Covid-19 okrnjene. Vsi učenci 2. razredov so v mesecu 
oktobru dobili izkušnjo slepote preko poligona za slepe, kjer so spoznali kako pomembni so naši preostali 
čuti. Drugošolci na matični šoli so spoznali tudi nekaj iger za slepe in slabovidne. Učenci so zapisali svoje 
ime v brajici, spoznali so prilagojene knjige za slepe in slabovidne, tipni zemljevid in se preizkusili v hoji z 
belo palico in si, poleg poligona za slepe, podajali zvočno žogo. Do druženja z uporabniki Centra za mlade 
gibalno ovirane Kamnik zaradi Covid-19 ni prišlo. 
Dejavnost za tretješolce se je zaradi Covid-19 izvedla v mesecu marcu. Socialna pedagoginja je izvedla 
delavnico na temo medsebojne različnosti in sprejemanja v vseh tretjih razredih. 
Aprila sta specialni pedagoginji prebrali zgodbo na temo disleksije in se o tem pogovorili z učenci 4. razreda. 
Četrtošolci in učenci 5. razredov podružničnih šol pa so se srečali tudi z Gojcem, čeprav na daljavo. Srečanje 
z njim je bilo dragoceno in učenci so še bolj živo začutili, kako je živeti z disleksijo. 
Tudi s petošolci zaradi omejenega druženja v tem šolskem letu nismo obiskali CIRIUS-a Kamnik in zato ni 
bilo športnega druženja z njihovimi učenci. Kljub vsemu pa so učenci ob povratku v šolske klopi s pomočjo 
njihovih učiteljic in specialne pedagoginje dobili športno izkušnjo prilagojenega goalballa in sedeče odbojke. 
38. TEDEN: 17. do 21. maj 2021 
V času od 12. do 19. maja je na šoli potekal projekt z naslovom Peš se daleč pride. Z njim smo učence in 
zaposlene spodbudili k zbiranju prehojenih kilometrov. V sredo, 19. maja, so vsi oddelki v okviru eko dneva 
kljub slabemu vremenu odšli na pohod in prispevali še zadnje kilometre. Akcija je bila zelo uspešna, več pa 
si lahko preberete tukaj. Kot že omenjeno, smo torej v sredo izvedli eko dan z naslovom Kar seješ, to žanješ. 
Več o izvedenih dejavnostih pa si lahko pogledate tukaj. V sredo je bilo izvedeno tudi državno tekmovanje v 
znanju zgodovine. V četrtek, 20. maja, so imeli osmošolci športni dan z naslovom Igre z žogo in atletika. V 
petek, 21. maja, pa so imeli prvošolci matične šole naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali travnik. 
Odšli so na ogled bližnjega travnika, kjer so si ogledali travniške cvetlice, različne trave in travniške živali. V 
soboto, 22. maja, je potekalo tudi državno tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. 
37. TEDEN: 10. do 14. maj 2021 
V tem tednu je v ponedeljek, 10. maja, sledilo še zadnje nacionalno preverjanje znanja, in sicer za šestošolce 
iz angleščine, za devetošolce pa iz zgodovine. Po končanem preverjanju so šestošolci nadaljevali z 
dejavnostmi športnega dne kot pred njimi prejšnji teden devetošolci. Dejavnosti so izvajali na šolskem vrtu in 
na štadionu v Mekinjah. V torek, 11. maja, so imeli kar štirje oddelki učencev športni dan, in sicer oba 
kombinirana oddelka na Vranji Peči ter oba oddelka tretješolcev matične šole. Sreda, 12. maja 2021, pa je 
bila praznična. Dan, ki je bil zaznamovan s posebnim dogodkom, smo poimenovali Praznik knjige. Na daljavo 
smo se vsi učenci in učitelji srečali s pisateljem in pesnikom dr. Petrom Svetino, ki nam je v okviru motivacijske 
prireditve za bralno značko spregovoril o svoji ustvarjalni poti, prebral nam je še čisto svežo, še nenatisnjeno 
novo zgodbo in nam pomahal iz svoje delovne sobe. Srečanje je potekalo v dveh izvedbah, in sicer posebej 
za učence razredne in posebej za učence predmetne stopnje. Nekateri oddelki so praznovali še po končanem 
srečanju, saj so na različne načine ustvarjali svoje knjige, nadaljevali s pisanjem svojih zgodb, skratka 
poustvarjali na temo branja in knjig. To so bili vsi učenci podružnice Vranja Peč, oba oddelka tretješolcev 
matične šole ter mekinjski drugošolci. V petek, 14. maja, so imeli neveljski petošolci tehniški dan na temo 
toplote, nekateri učenci pa so se ta dan na daljavo udeležili dveh državnih tekmovanj, in sicer državnega 
tekmovanja iz kemije za Preglovo priznanje in državnega tekmovanja v kemijskem poskusu Mehurček. Za 
učence 4. b razreda se je v soboto končala 10-dnevna karantena. 
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36. TEDEN: 3. do 7. maj 2021 
Teden po prvomajskih počitnicah je bil za učence 6. in 9. razreda v znamenju nacionalnega preverjanja 
znanja. V torek, 4. maja, je bilo na vrsti preverjanje iz slovenskega jezika. Ta dan so učenci 9. razreda po 
zaključku NPZ nadaljevali še z dejavnostmi športnega dne z naslovom Gibalni mehurček. Učenci so bili na 
šolskem vrtu ali na štadionu v Mekinjah, kjer so tekli na 60 in 600 metrov. Mekinjski petošolci so v okviru 
športnega dne izvedli kolesarski poligon. V sredo, 5. maja, so tunjiški tretješolci izvedli naravoslovni dan in 
se pogovarjali o tem, kako skrbimo za zdravje. V četrtek, 6. maja, je bilo na vrsti nacionalno preverjanje 
znanja matematike za učence 6. in 9. razreda. V okviru naravoslovnega dne so se mekinjski tretješolci ta dan 
pogovarjali o čutilih, tudi učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda v Tunjicah so se ukvarjali z zdravjem, 
in sicer pri pouku vzgoje za zdravje, ki ga izvaja medicinska sestra ZD Kamnik. Ta dan so neveljski drugošolci 
v okviru športnega dne izvedli testiranje za športno-vzgojni karton. V četrtek pozno zvečer smo bili obveščeni 
o pozitivnem primeru z okužbo Covid-19, in sicer v 4. b razredu, zato je za učiteljico in učence sledila 10-
dnevna karantena in posledično pouk na daljavo. 
35. TEDEN: 26. do 30. april 2021  
Prvomajski prazniki in počitnice: Za nami je počitniško-praznični teden. V torek, 27. aprila, smo praznovali 
dan upora proti okupatorju, prazničen pa je bil tudi vikend, v soboto in nedeljo smo praznovali praznik dela.  
34. TEDEN: 19. do 23. april 2021 
Tudi v tem tednu so mnogi učenci merili svoje znanje in moč na nekaterih tekmovanjih v znanju in športu. Pa 
poglejmo po vrsti. V ponedeljek, 19. aprila, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleščine za osmošolce. 
V sredo, 21. aprila, so učenci 8. b izvajali dejavnosti v okviru projekta STEM, nekaj učencev se je udeležilo 
državnega prvenstva v šahu, drugošolci matične šole pa so v okviru športnega dne odšli na pohod. V četrtek, 
22. aprila, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje Kenguru v znanju matematike. Pred nami so prazniki in 
počitnice. Želimo vam, da jih lepo preživite in da ostanete zdravi. 
33. TEDEN: 12. do 16. april 2021 
V ponedeljek, 12. aprila, smo se vsi spet vrnili v šolske klopi. Pred nami sta še dva tedna pouka, potem pa 
sledijo prvomajske počitnice. Upam, da ostanemo zdravi. V tem tednu smo izpeljali precej tekmovanj v 
znanju. Pa poglejmo po vrsti. 
V torek, 13. aprila, je potekalo šolsko tekmovanje iz znanja materinščine za Cankarjevo priznanje. Izpeljali 
smo dve izvedbi, in sicer posebej za razredno ter predmetno stopnjo, poleg tega pa seveda v obliki razrednih 
mehurčkov.  Učenci 1. b razreda so imeli naravoslovni dan z naslovom Sejem, sadim.  
V sredo, 14. aprila, smo izvedli šolsko tekmovanje Glasbena olimpijada, vsi učenci podružnice Mekinje so v 
okviru športnega dne izvedli testiranja za športno-vzgojni karton, učenci 1. a pa so izvedli naravoslovni dan 
(Sejem, sadim). 
V četrtek, 15. aprila, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja fizike za Stefanovo priznanje. S četrtkom 
pa so zaradi dveh potrjenih okužb s Covid-19 v 4. a in 5. a učenci teh dveh oddelkov odšli v karanteno. S tem 
se je za njih šolanje začelo izvajati na daljavo. V karanteni bodo ostali do 24. aprila.  
V petek, 16. aprila smo izpeljali državo tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje, v soboto, 17. 
aprila, pa še državno tekmovanje Razvedrila matematika. 
V četrtek smo bili preko okrožnice obveščeni, da se šolanje tudi v naslednjem tednu izvaja v šolah.     
32. TEDEN: 5. do 9. april 2021 
Po zadnjem vladnem odloku je v tem tednu pouk za vse učence potekal na daljavo. V ponedeljek, 5. aprila, 
na velikonočni ponedeljek, smo bili prosti. Nekaj oddelkov je v tem tednu izvedlo dneve dejavnosti, ki so jih 
učenci lahko opravili na daljavo. 
V sredo, 7. aprila so imeli vsi učenci podružnice Tunjice športni dan, v okviru katerega so odšli na pomladni 
pohod. Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda podružnice Vranja Peč so imeli naravoslovni dan z 
naslovom Zemeljska prst. Neveljski drugošolci pa so ta dan v okviru naravoslovnega dne skrbeli za okolje. V 
četrtek, 8. aprila, so vsi učenci podružnice Nevlje izvedli kulturni dan, v okviru katerega so poslušali glasbeno 
pravljico. Dan dejavnosti z naravoslovno vsebino in skrbjo za okolje pa so izvedli drugošolci matične šole in 
podružnice Mekinje. V petek, 9. aprila, so imeli vsi učenci predmetne stopnje športni dan.  
V četrtek smo bili z okrožnico resornega ministrstva obveščeni, da se v ponedeljek, 12. aprila, pouk nadaljuje 
v šoli, in sicer pod enakimi pogoji kot pred 1. aprilom.  
31. TEDEN: 29. marec do 2. april 2021 
V nedeljo, 28. marca, je Vlada RS zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in 
visokošolskih zavodih. Odlok je začel veljati v četrtek, 1. 4. 2021, in bo veljal do nedelje, 11. 4. 2021. 
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Pouk je zato v tem tednu do srede potekal v šoli, od četrtka dalje pa spet za vse učence na daljavo. Za razliko 
od prvega in drugega vala bolezni Covid-19 je v tem obdobju šola morala organizirati nujno varstvo za učence 
do 3. razreda, katerih starši so zaposleni v kritični infrastrukturi.   
Pa si poglejmo, kaj smo počeli v tem "nenavadnem" tednu, ko smo bili delno v živo, delno na daljavo. V 
ponedeljek, 29. marca, je v šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju angleščine za devetošolce. Tekmovanje 
je bilo tako kot pouk organizirano v mehurčkih. V torek, 30. marca, so imeli petošolci matične šole tehniški 
dan, v okviru katerega so izdelovali malo hladilno torbo. V sredo, 31. marca, so učenci obeh oddelkov četrtega 
razreda matične šole v dveh mehurčkih odšli na velikonočni pohod. Popoldan pa je na šoli potekalo šolsko 
tekmovanje v razvedrilni matematiki. V četrtek, 1. aprila, so imeli četrtošolci matične šole na daljavo tehniški 
dan, izdelovali so velikonočne izdelke. V petek, 2. aprila, na mednarodni dan otroških knjig smo na spletni 
strani objavili letošnjo poslanico ameriške IBBY sekcije z naslovom Glasba besed in učence povabili k branju 
svojih najljubših knjig. Ta dan so v okviru tehniškega dne številni oddelki ustvarjali različne izdelke, in sicer 
so bili to vsi učenci podružnice Tunjice, učenci od 2. do 5. razreda podružnice Nevlje in drugošolci matične 
šole. 
Pred nami so velikonočni prazniki. Želimo vam veliko zdravja in osebnega miru.    
30. TEDEN: 22. do 26. marec 2021 
Žal smo imeli med našimi učenci in učitelji tudi v preteklem tednu nekaj okužb s Covid-19, zato so bili trije 
oddelki učencev v karanteni. Učenci 2. razreda podružnice Mekinje so se iz karantene v četrtek vrnili v šolo, 
s tem tednom so doma ostali učenci 4. razreda iz Mekinj, učenci 9. c. pa so doma že od prejšnjega petka. 
V sredo, 24. marca, smo izvedli športni dan Gibalni mehurček za učence 7. razreda. Učenci kombiniranega 
oddelka tretješolcev in petošolcev na Vranji Peči so imeli prav tako v sredo tehniški dan, na šoli pa je potekalo 
državno tekmovanje iz logike. 
Za konec poročamo še o dveh dosežkih. Naša učenka Miša Plemeniti je zmagala na literarnem delu natečaja, 
ki ga organizira društvo veteranov KOVDO, učiteljica Jana Svetec pa je prejemnica srebrnega priznanja 
Občine Kamnik. Čestitamo. 
29. TEDEN: 15. do 19. marec 2021 
V preteklem tednu smo bili v šoli, le drugošolci podružnice Mekinje so bili v karanteni. 
V ponedeljek, 15. marca, je potekalo testiranje zaposlenih, popoldan pa so na daljavo potekale skupne 
pogovorne ure za starše. V četrtek, 18. marca, so učenci kombiniranega oddelka prvo- in drugošolcev 
podružnice Vranja Peč v okviru tehniškega dne ustvarjali na pomladni delavnici. Ta dan je na šoli potekalo 
tudi šolsko tekmovanje iz znanja geografije. 
Za konec pa z vami delimo še dve lepi novici. Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za 
otroke, najstnike, starše in učitelje Safe.si je razpisala nagradni izziv za družine Razgibajmo se s Safe.si, na 
katerem je s tem posnetkom zmagal naš učenec Urban Pate. Čestitamo! Med nami je izjemna učenka, 
zagreta borka za podnebno pravičnost – osmošolka Tamara Tomanić. Med somišljeniki v organizaciji Mladi 
za podnebno pravičnost je absolutno najmlajša in kot taka je s svojo angažiranostjo pritegnila tudi pozornost 
medijev. V Sobotni prilogi Dela je objavljen intervju z njo. Vabljeni k branju. 
28. TEDEN: 8. do 12. marec 2021 
Tudi v preteklem tednu je pouk potekal v šoli, razen za učence 6. č, ki so bili zaradi potrjenega primera z 
okužbo na Covid-19 v karanteni in so se šolali na daljavo. 
Kot že nekaj tednov zapored je tudi pretekli ponedeljek, 8. marca, potekalo testiranje zaposlenih v šolah. V 
torek, 9. marca, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje. V sredo, 
10. marca, smo bili v okrožnici obveščeni, da bo tudi v naslednjem tednu pouk potekal na daljavo. V četrtek, 
11. marca, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja kemije za Preglovo priznanje. V petek, 12. marca, 
so imeli neveljski četrtošolci tehniški dan na temo elektrike.    
27. TEDEN: 1. do 5. marec 2021 
Po zimskih počitnicah smo se vsi vrnili v šolo. Glede na število okuženih in število ljudi, ki so v bolnišnicah je 
po nacionalni strategiji sproščanja ukrepov država v oranžni fazi, zato pouk za vse učence od 1. do 9. razreda 
poteka v šoli. Učenci se ne mešajo, pouk poteka v t.i. mehurčkih, zaposleni ves čas nosijo maske, učenci pa 
le, ko zapustijo matične učilnice. Vsak ponedeljek poteka tudi množično testiranje vseh zaposlenih v šoli.  
V sredo smo bili v okrožnici MIZŠ obveščeni o tem, da bo tudi v naslednjem tednu pouk potekal v šoli. Dodan 
je bil le ukrep obveznega nošenja zaščitne maske za učence od 6. do 9. razreda, in sicer ves čas pouka.    
26. TEDEN: 22. do 26. februar 2021  
Zimske počitnice: Preživeli smo teden zimskih počitnic. Vreme je bilo čudovito, temperature so bile 
pomladanske. Upamo, da se vsi v šole vračamo zdravi in da bomo lahko v šoli tudi ostali do konca šolskega 
leta.    
  

https://www.os-fa.si/urban-pate-zmagovalec-razgibajmo-se-s-safe-si/
https://www.delo.si/sobotna-priloga/resi-nas-lahko-le-boj/
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25. TEDEN: 15. do 19. februar 2021 
Za nami je teden, v katerem so se v šole vrnili tudi učenci od 4. do 9. razreda. Ob upoštevanju preventivnih 
ukrepov je pouk za vse potekal v šoli, razen za dva oddelka. Zaradi okužbe učenca je bil en oddelek učencev 
skupaj z učiteljico ves teden v karanteni, drugi oddelek učencev pa samo dva dni. V ponedeljek, 15. februarja, 
je potekalo testiranje vseh zaposlenih. Ker je bil test ene od učiteljic pozitiven, so se učenci tega oddelka v 
torek in sredo šolali na daljavo. Ob ponovitvi testiranja učiteljice pa se je izkazalo, da je bil test lažno pozitiven, 
zato so se lahko učiteljica in učenci v četrtek, 18. februarja, vrnili v šolo.  
Pred nami so zimske počitnice. Želimo vam, da jih preživite lepo in da ostanete zdravi.  
24. TEDEN: 8. do 12. februar 2021 
V tem tednu so učenci 1. VIO nadaljevali s poukom v šoli, ostali učenci pa so se šolali na daljavo. V 
ponedeljek, 8. februarja, na slovenski kulturni praznik, smo bili prosti, tako da je bil delovni teden za dan 
krajši. 
Zaradi izboljšanja epidemiološke slike v državi smo v tem tednu iz rdeče faze prešli v oranžno, ki je 
predvidevala sproščanje ukrepov. V četrtek, 11. februarja, smo bili zato z okrožnico obveščeni, da se z 
naslednjim tednom z upoštevanjem strogih preventivnih ukrepov v šole vračajo še preostali učenci in učitelji. 
Pred nami je bil še vikend predstavitev srednjih šol oz. informativni dnevi za vpis v srednje šole in fakultete, 
ki so letos povsod potekali na daljavo. V četrtek so imeli osmošolci tehniški dan na temo poklicne orientacije. 
V petek, 12. februarja, so bili devetošolci prisotni na informativnih dnevih, predstavitvam šol pa so se lahko 
pridružili tudi osmošolci. Informativni dan s predstavitvami šol na spletu je kot običajno potekal tudi v soboto, 
13. februarja. 
23. TEDEN: 1. do 5. februar 2021 
Kljub množičnemu testiranju zaposlenih v šolah, je pouk za učence prvega triletja tudi v ponedeljek, 1. 
februarja, potekal v šoli. O tem smo bili v petek, 29. januarja, popoldne obveščeni v okrožnici šolskega 
ministrstva. Sprva je bilo namreč načrtovano, da bo ta dan za vse učence pouk potekal na daljavo. učenci od 
4. do 9. razreda pa se še vedno šolajo od doma.  
V sredo, 3. februarja, so imeli trije oddelki učencev naravoslovni dan. Mekinjski in neveljski četrtošolci so 
spoznavali čutila, neveljski tretješolci pa različna življenjska okolja. 
V petek, 5. februarja, so si vsi učenci zjutraj ogledali posnetek prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. 
Prireditev so sooblikovali posamezni učenci predmetne stopnje in člani pevskega zbora, pripravili so pevske, 
plesne in inštrumentalne točke pod idejnim vodstvom in mentorstvom učiteljic slovenščine Tadeje Kilar in 
Irene Milivojevič Kotnik. Nekateri oddelki so za ta dan načrtovali dan dejavnosti - kulturni oz. tematski dan 
povezan s Francetom Prešernom. Poleg učencev predmetne stopnje, ki so sodelovali v različnih delavnicah 
(izdelovanje klobukov, pisanje likovnih pesmi idr.), so imeli kulturni dan še petošolci matične šole in neveljski 
tretješolci.     
22. TEDEN: 25. do 29. januar 2021 
V ponedeljek, 25. januarja, je po državi potekalo množično testiranje zaposlenih v šolstvu oziroma tistih, ki 
smo se v torek, 26. januarja, skupaj z učenci prvega triletja vrnili v šolske klopi. Za vse učence je ta dan 
šolanje potekalo na daljavo. Kot je bilo napovedano v zadnji okrožnici resornega ministrstva pa so se s torkom 
v devetih statističnih regijah odprle šole, vendar le za učence prvega triletja. Tudi naša šola je "navdušeno" 
sprejela učence. Ta dan nas je obiskala tudi šolska ministrica dr. Simona Kustec. Več o obisku in razlogih 
zanj si lahko preberete na spletni strani šole in v prispevku na portalu Kamnik.info. 
Za vse učence od 4. razreda naprej pa šolanje še naprej poteka na daljavo. V tem tednu omenimo, da so na 
daljavo potekale tudi t. i. ocenjevalne konference. Če se ne bi spremenil odlok o ocenjevalnih obdobjih, bi se 
namreč prav v tem času, torej ob koncu januarja, zaključilo prvo ocenjevalno obdobje. Zaradi znane situacije 
ima to šolsko leto samo eno ocenjevalno obdobje, ki traja do 24. junija 2021. 
Komaj se je del učencev vrnil v šole, pa smo bili v četrtek, 28. januarja, z okrožnico obveščeni, da bo zaradi 
ponovnega množičnega testiranja zaposlenih v šolstvu pouk v ponedeljek, 1. 2. 2021, spet za vse učence 
potekal na daljavo, s torkom pa za učence prvega triletja spet v šoli.    
Za konec naj omenimo še to, da so imeli mekinjski četrtošolci v četrtek, 28. 1. 2021, zimski športni dan. 
21. TEDEN: 18. do 22. januar 2021 
Za nami je že tretji delovni teden v mesecu januarju in tudi v tem tednu je šolanje potekalo na daljavo. 
V ponedeljek, 18. januarja, so imeli učenci 5. a športni dan, v okviru katerega so odšli na zimski pohod, 
mekinjski tretješolci so imeli naravoslovni dan in spoznavali čas. Torek, 19. januarja, so enega zadnjih mrzlih 
zimskih dni tega tedna za športni dan izkoristili še učenci 5. b in petošolci iz Mekinj. V sredo, 20. januarja, so 
imeli športni dan tudi učenci kombiniranega oddelka 3. in 5. razreda podružnice Vranja Peč, mekinjski 
prvošolci pa so na naravoslovnem dnevu spoznavali lastnosti snovi in tekočin. V četrtek, 21. januarja 2021, 
pa smo bili s strani šolskega ministrstva v okrožnici obveščeni o vračanju učencev prvega vzgojno-

https://www.os-fa.si/obisk-ministrice-za-izobrazevanje-znanost-in-sport-dr-simone-kustec/
https://www.kamnik.info/simona-kustec-ministrica-za-solstvo-je-obiskala-nevarno-kamnisko-solo-frana-albrehta/
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izobraževalnega obdobja v šolo. Zanje se bo od torka, 26. januarja, pouk nadaljeval v šoli, za učence od 4. 
razreda dalje pa še vedno na daljavo. Potrebno bo upoštevati priporočila NIJZ, veliko zračiti, upoštevati 
varnostno razdaljo in nositi maske. Učenci bodo v šoli v svojem oddelku in se z drugimi učenci ne bodo 
mešali, torej bodo ostajali v svojem mehurčku. Upamo in želimo si, da bo povratek za vse čimbolj varen in da 
bo trajal ter da se nam bodo kmalu lahko pridružili tudi drugi učenci.   
20. TEDEN: 11. do 15. januar 2021 
Tudi v drugem delovnem tednu novega leta smo se izobraževali na daljavo. Poleg pouka, ki je glavna 
dejavnost v tem času, v tem tednu omenjamo tri dneve dejavnosti. V sredo, 13. januarja, so odlične zimske 
razmere in vreme izkoristili učenci obeh oddelkov 4. razreda matične šole, saj so v okviru športnega dne odšli 
na zimski pohod. Ta dan so imeli neveljski prvošolci naravoslovni dan, katerega aktivnosti so bile povezane 
s spoznavanjem lastnosti tekočin. V petek, 15. januarja, pa so tretješolci matične šole spoznavali čas in 
izdelali uro. 
Žal še nič ne kaže, da bi se pouk kaj kmalu izvajal v šolah. V četrtek, 14. januarja, smo bili namreč strani 
šolskega ministrstva preko okrožnice obveščeni, da bo šolanje na daljavo potekalo tudi v naslednjem tednu.    
19. TEDEN: 4. do 8. januar 2021 
Zaradi slabe epidemiološke slike v državi tudi v prvem delovnem tednu novega leta 2021 ostajamo doma in 
se šolamo na daljavo. 
Teden je potekal mirno, saj poleg pouka omenjamo le dve dodatni aktivnosti učencev, in sicer naravoslovni 
dan tretješolcev matične šole na temo spoznavanja življenjskih okolij, ki so ga izvedli v petek, 8. januarja 
2021, in dan dejavnosti, ki so ga imeli devetošolci v torek, 5. januarja 2021. S strani zunanjih sodelavcev 
organizacije Karierni plac so izvedli dejavnosti povezane s karierno orientacijo, saj se bodo morali devetošolci 
kmalu odločati o nadaljevanju šolanja na srednjih in poklicnih šolah.  
18. TEDEN: 28. december 2020 do 1. januar 2021 
V tem tednu smo imeli novoletne počitnice. Proti koncu tedna smo bili z okrožnico obveščeni, da se šolanje 
tudi po novem letu oz. 4. januarju do nadaljnjega izvaja na daljavo. V novem letu vam želimo veliko sreče, 
veselja, raziskovalnega duha, radovednosti, miru in veliko zdravja, predvsem pa, da bi pouk potekal v šolskih 
klopeh. Srečno 2021.  
17. TEDEN: 21. do 25. december 2020 
Za nami je zadnji teden pouka na daljavo v tem koledarskem letu. Kako bo po novem letu, še ni znano.  
V tem tednu so bili štirje delovni dnevi, v petek, 25. decembra, pa smo praznovali božič. Ker je bil v soboto 
še en praznik, in sicer dan samostojnosti in enotnosti, smo imeli v tem tednu tudi proslavo. Več pa v 
nadaljevanju, ko si pogledamo, kaj vse smo še počeli.  
V ponedeljek, 21. decembra, so imeli drugošolci matične šole zimski športni dan, učenci 4. a pa kulturni dan 
z naslovom Rogovilca. Učenci so si ogledali gledališko predstavo, ki je narejena po literarni predlogi o 
čarovnici iz knjige z naslovom Groznovilca v Hudi hosti. Kulturni dan z enako vsebino so imeli v sredo še 
učenci 4. b. V sredo, 23. decembra, so imeli športni dan učenci 2. razreda iz Nevelj. Vsi učenci predmetne 
stopnje pa so v sredo ustvarjali na tehniškem dnevu z naslovom Polepšajmo si praznike. Na njem so učenci 
spoznavali pomen motivov na novoletnih voščilnicah in jih izdelovali. Nastal je prelep kolaž izdelkov. Četrtek, 
24. december pa se je začel s proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Učenci so si skupaj z razredniki 
na videosrečanjih ogledali pripravljen posnetek proslave, ki so jo oblikovali učenci z recitacijami ter glasbenimi 
in pevskimi točkami, vse pa je nagovoril tudi ravnatelj šole. Učenci predmetne stopnje so dan nadaljevali z 
aktivnostmi v okviru naravoslovnega dne z naslovom Diši po praznikih. Učenci so pekli pecivo in piškote, 
računali pravo količino sestavin, izdelovali darilne embalaže za pecivo, za konec pa zgibali prtičke in z njimi 
okrasili domače praznične mize. Tretješolci matične šole so imeli kulturni dan v povezavi s pravljico Snežna 
kraljica. Tudi učenci kombiniranega oddelka 3. in 5. razreda podružnice Vranja Peč so imeli po proslavi 
dejavnosti, ki so jih izvedli v obliki kulturnega dne. Vsi zaposleni smo se po koncu pouka zbrali na 
videosrečanju, na katerem smo si izmenjali voščila in lepe želje ob prihajajočih praznikih, poslovili pa smo se 
z ravnateljevim prazničnim voščilom. 
Za konec pa smo prihranili še tri novice o ustvarjalnosti učencev. Prva pohvala gre vsem našim učencem, ki 
so sodelovali v projektu, v katerem so se zbirale voščilnice za vse slovenske domove pod nazivom Mala 
pozornost za veliko veselje. Eno pošiljko voščilnic smo v začetku decembra poslali organizatorjem projekta, 
še dodatnih 250 voščilnic pa smo podarili Domu starejših občanov Kamnik. Druga pohvala gre našim 
učencem, ki so sodelovali v likovnem natečaju na temo zasvojenosti, ki ga je organizirala Lokalna akcijska 
skupina (LAS) Občine Kamnik. Med izbranimi so bili tudi štirje izdelki naših učencev, ki krasijo plakatna mesta 
po Kamniku. Bravo. Za konec pa sporočamo še to, da sta se končala dva natečaja, v organizaciji naše šole. 
Prvi je bil mednarodni natečaj Zmaga, drugi pa evropski ustvarjalni natečaj Mamut. Vsem nagrajencem 
iskreno čestitamo za likovne in literarne izdelke. 

https://www.os-fa.si/tehniski-dan-polepsajmo-si-praznike/
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Pred nami so božični prazniki. Želimo vam, da jih preživite mirno in da ostanete zdravi, v počitniških dneh pa 
si naberite moči za nove izzive.      
16. TEDEN: 14. do 18. december 2020 
Vse kaže, da se do konca koledarskega leta še ne bomo vrnili v šolo. Teče že šesti oziroma sedmi teden 
šolanja na daljavo. V tem tednu poleg pouka lahko omenimo naravoslovne, tehniške in športne dneve. Pa 
poglejmo po vrsti, kaj smo počeli.  
V ponedeljek, 14. decembra, so imeli osmošolci naravoslovni dan na temo globalnega segrevanja, učenci 1., 
2. in 3. razreda podružnice Mekinje pa so imeli športni dan, v okviru katerega so se ukvarjali s prilagojenimi 
zimskimi športi. 
V sredo, 16. decembra, so imeli učenci 1. in 2. razreda podružnice Vranja Peč ter učenci 1. in 3. razreda 
Nevlje športni dan, učenci 4. b pa so v okviru tehniškega dne spoznavali, da se lastnostni snovi spreminjajo. 
V četrtek, 17. decembra, so imeli tehniški dan na temo spreminjanja lastnosti snovi še učenci 4. a, učenci 
kombiniranega oddelka 3. in 5. razreda podružnice Vranja Peč pa so imeli športni dan.  
Petek, 18. december, je bil prepleten s športnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi. Vsi učenci podružnice Tunjice 
in učenci 4. in 5. razreda podružnice Nevlje so imeli športni dan, prvošolci in tretješolci matične šole ter učenci 
5. a pa so na delavnici v okviru tehniškega dne pripravljali božično-novoletne okraske.        
15. TEDEN: 7. do 11. december 2020 
Za nami je že pet oziroma šest tednov pouka na daljavo. Vstopili smo v praznični december, ki pa je letos 
zagotovo drugačen. Kljub vsemu je v avli šole že postavljena lepo okrašena novoletna jelka. Prav v povezavi 
z okraševanjem pa v tem tednu omenjamo tehniški dan, ki so ga izvedli kar v šestnajstih oddelkih. Učenci so 
v sredo, 9., ali v četrtek, 10. decembra, izdelovali božično-novoletne okraske. Ustvarjalni so bili vsi učenci 
podružnic Nevlje in Tunjice, učenci od 1. do 4. razreda podružnice Mekinje in drugošolci matične šole. 
Tretješolci matične šole in učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. razreda podružnice Vranja Peč pa so imeli 
v četrtek, 10., ali v petek, 11. decembra, športni dan.      
14. TEDEN: 30. november do 4. december 2020 
V četrtem / petem tednu šolanja na daljavo omenjamo skupne dneve dejavnosti, ki so jih izvedli na vseh štirih 
podružnicah, en dan dejavnosti pa so imeli tudi učenci na matični šoli.  
V ponedeljek, 30. novembra, so imeli učenci kombiniranega oddelka 3. in 5. razreda podružnice Vranje Peč 
tehniški dan. V torek, 1. decembra, so učenci mekinjske podružnice v okviru športnega dne razvijali gibalne 
sposobnosti. V sredo in četrtek je naše kraje pobelil sneg, tako da so učenci uživali v zimskih radostih, saj je 
sneg med drugim ponujal veliko možnosti za zimsko kiparjenje. Učenci kombiniranega oddelka 1. in 2. 
razreda podružnice Vranja Peč so v okviru tehniškega dne okraševali smrečico, vsi učenci podružnice Tunjice 
pa so si v okviru kulturnega dne ogledali predstavo. 
V četrtek, 3. decembra, na 220. rojstni dan Franceta Prešerna, so imeli vsi učenci podružnice Nevlje kulturni 
dan in ogledali so si lutkovno predstavo. Tudi petošolci matične šole so imeli kulturni dan z naslovom Filmska 
vzgoja. Drugošolci matične šole so ta dan odšli na orientacijski pohod, prvošolci matične šole pa so se v 
okviru športnega dne igrali igre na snegu.  
V petek, 4. decembra, so sedmošolci v okviru kulturnega dne spoznavali religije in kulture. Ta dan je bila 
objavljena tudi okrožnica o podaljšanju ukrepov, saj se epidemiološka slika žal še vedno ne izboljšuje. Šolanje 
na daljavo bo torej potekalo še do nadaljnjega.        
13. TEDEN: 23. do 27. november 2020 
Že več kot mesec dni so učenci doma, šolanje pa na daljavo poteka že tri oziroma štiri tedne. V tem tednu so 
imeli učenci poleg pouka precej dni dejavnosti na daljavo, od športnih, naravoslovnih do kulturnih. Pa 
poglejmo, kaj vse smo počeli. 
V torek, 24. novembra, so imeli šestošolci naravoslovni dan na temo gozda, petošolci matične šole pa športni 
dan s športnimi igrami.  
V sredo, 25. novembra, so imeli neveljski prvošolci športni dan, v okviru katerega so odšli na pohod, učenci 
kombiniranega oddelka tretješolcev in petošolcev z Vranje Peči pa so se igrali športne igre.  
V četrtek, 26. novembra, so neveljski drugošolci in tretješolci v okviru športnega dne odšli na pohod, 
vranjepeški prvošolci in drugošolci pa so si v okviru kulturnega dne ogledali lutkovno predstavo. 
Petek, 27. november, pa je bil dan z največ dejavnostmi. Šestošolci so imeli tehniški dan na temo recikliranja, 
vsi učenci podružnice Tunjice so imeli športni dan na temo orientacije, vsi učenci podružnice Mekinje so si v 
okviru kulturnega dne ogledali lutkovno predstavo, neveljski četrtošolci in petošolci so v okviru športnega dne 
odšli na pohod, tretješolci matične šole so se v okviru kulturnega dne igrali s Sapramiško, drugošolci matične 
šole so imeli kulturni dan, v okviru katerega so spoznavali pravljico z naslovom Zelišča male čarovnice, 
prvošolci matične šole pa so ta dan izvajali različne vrste gibanja. 
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Za konec pa sporočamo še zgodovinsko novico. V sredo, 25. novembra, je preko video povezave potekala 
seja občinskega sveta Občine Kamnik, ki sta se je udeležila ravnatelj šole in predsednica sveta staršev. Ena 
izmed točk seje je bila tudi predstavitev in potrditev investicijske dokumentacije – investicijski program z 
naslovom IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE FRANA ALBREHTA KAMNIK S ŠPORTNO DVORANO IN 
ZUNANJO UREDITVIJO – PRVA FAZA. Ker so svetniki in svetnice to točko potrdili, smo vsem našim 
deležnikom preko spletne strani lahko sporočili izredno novico z naslovom Gradili bomo novo šolo. Največja 
zahvala za dolgoletno vztrajnost in iskanje možnosti za uresničitev tega projekta gre vsem predsednikom 
sveta šole in sveta staršev, v prvi vrsti pa ravnatelju Rafku Lahu, ki je vsa ta leta verjel, vztrajal in upal, da bo 
Kamnik vendarle dobil novo šolo. Zahvala in čestitke še enkrat vsem za trud, seveda pa vsi nestrpno čakamo, 
da čimprej zagledamo gradbene stroje na našem šolskem vrtu. 
12. TEDEN: 16. do 20. november 2020 
Za učence predmetne stopnje so že trije tedni šolanja na daljavo, za učenci razredne pa dva. V tem tednu 
omenjamo dve pomembni dejavnosti, in sicer Albrehtov dan ter Dan slovenske hrane. Pa poglejmo po vrsti.  
V torek, 17. novembra, bi svoj 131. rojstni dan praznoval Fran Albreht. Zaradi situacije smo se odločili, da 
bomo praznovali na daljavo. V tednu pred tem smo zato iz šolske knjižnice učencem ponudili sodelovanje na 
likovnem, literarnem ali fotografskem izzivu. Vsi prispevki bodo predstavljali darila za našega slavljenca. 
Prejeli smo 60 prispevkov učencev, ki so risali, pisali pesmi, razmišljali o šolanju na daljavo, sestavljali svoje 
pravljice in fotografirali prelepo jesensko naravo. Knjižničarka Tadeja je vse prispevke oblikovala v publikacijo, 
ki je objavljena na šolski spletni strani. 
Drugi večji dogodek, ki se je tudi zgodil na daljavo, pa je bila obeležitev Dneva slovenske hrane. Praznik, ki 
ga sicer praznujemo 16. novembra, smo obeležili v petek, 20. novembra, s tradicionalnim slovenskim 
zajtrkom. Gre za spodbujanje uživanja lokalno pridelane hrane. Zajtrk je namreč sestavljen iz naslednjih 
sestavin: kruh, maslo, med, mleko, jabolko. Še enkrat dober tek vsem! 
V tem tednu omenjamo še športni dan, ki so ga izvedli tretješolci matične šole, in sicer so se igrali zabavne 
igre.  
Za konec pa še dokaz, da znanje "premaguje" koronavirus. V soboto, 21. novembra, je namreč v spletni 
izvedbi potekalo državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki so se ga udeležili trije učenci naše šole, 
ki so bili najboljši na šolskem tekmovanju.   
11. TEDEN: 9. do 13. november 2020 
S tem tednom se je izobraževanje za vse učence preselilo na splet oziroma je potekalo na daljavo. Poleg 
pouka v tem tednu omenjamo eno dodatno aktivnost, ki so jo izvedli tretješolci. Učenci 3. razreda podružnic 
Vranja Peč in Nevlje ter obeh oddelkov matične šole so imeli v petek, 13. novembra, tehniški oz. naravoslovni 
dan z naslovom Moja kmetija.   
Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije v državi smo bili v petek, 13. novembra, obveščeni, da je 
vlada RS Slovenije sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in 
izobraževanja. To pomeni, da se bo vzgojno - izobraževalno delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo 
na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje.    
10. TEDEN: 2. do 6. november 2020 
Minil je teden "podaljšanih" jesenskih počitnic. V četrtek, 5. 11. 2020,  smo prejeli okrožnico šolskega 
ministrstva s sklepom ministrice, da se izobraževanje za vse učence z naslednjim tednom seli na daljavo. V 
veljavo je tako stopil model D. V tem tednu smo še nekaj družin z otroki iz razredne stopnje opremili s 
prenosnimi računalniki in tablicami.  
9. TEDEN: 26. do 30. oktober 2020 
Za nami so jesenske počitnice. Zaradi precejšnjega poslabšanja epidemiološke slike v državi smo bili v petek, 
30. oktobra, v okrožnici ministrstva za šolstvo obveščeni, da je ministrica s posebnim sklepom podaljšala 
jesenske počitnice za en teden. Vsi učenci in učitelji bodo tako v naslednjem tednu ostali doma. V imenu 
kriznega tima je informacijo za spletno stran pripravil ravnatelj šole, ki je skupaj s člani tima zbral tudi nekaj 
predlogov za kvalitetno preživljanje prostega časa. 
8. TEDEN: 19. do 23. oktober 2020  
Kot smo zapisali že prejšnji teden, je zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi ministrica za šolstvo 
izdala sklep, da se v tem tednu za učence predmetne stopnje šolanje izvaja na daljavo.   
Že pred začetkom novega šolskega leta so bili predstavljeni različni modeli, po katerih bo glede na 
epidemiološko sliko v državi potekal pouk. Takrat je bilo s strani resornega ministrstva in zavoda tudi 
svetovano, naj v primeru šolanja na daljavo šole uporabljajo enotno platformo. Naša šola se je na to zelo 
dobro pripravila. Za komunikacijo in izvedbo pouka uporabljamo Microsoftova orodja (Office 365 in 
videokonferenčni sistem Teams). Učenci so zato v septembru in oktobru prejeli vstopne podatke, se v sistem 
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prijavili in ga v nekaterih primerih uporabljali pri opravljanju domačih nalog in preverjanju znanja. Z uporabo 
orodij naj ne bi imeli težav, vseeno pa smo učencem, ki doma nimajo IKT opreme, le-to izposodili.   
V tem tednu so torej predmetni učitelji in učenci od 6. do 9. razreda ostali doma, v šoli pa so bili učenci 
razredne stopnje na podružnicah, matični šoli in na Šutni. Na daljavo so se šolali tudi učenci oddelka iz Tunjic, 
ki so bili v karanteni zaradi pozitivnega primera na Covid-19 v njihovem oddelku.    
Kaj so torej počeli učenci razredne stopnje v tednu pred jesenskimi počitnicami?  
Drugošolci matične šole so v ponedeljek, 19. oktobra, izvedli naravoslovni dan na temo spoznavanja gozda. 
Neveljski tretješolci so imeli v torek, 20. oktobra, tehniški dan z naslovom Vozila. Ta dan so imeli mekinjski 
tretješolci zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 21. oktobra, so mekinjski četrtošolci v okviru 
naravoslovnega dne spoznavali, kako se spreminjajo lastnostni snovi, učenci 4. b pa so se na naravoslovnem 
dnevu pogovarjali o iglavcih in listavcih. V četrtek, 22. oktobra, so drugošolci matične šole izvedli projekt 
Korak k sončku na temo slepote. Slepota je bila učencem približana preko zgodbe in različnih pripomočkov 
ter dejavnosti za slepe.   
Pred nami so jesenske počitnice, ki nam spet odpirajo neskončno vprašanj. Nihče namreč ne ve, kako bo 
potekalo šolanje v nadaljevanju, zato bomo v naslednjem tednu spremljali obvestila in okrožnice šolskega 
ministrstva. Kljub negotovi situaciji želimo, da v čim večji meri ostanemo zdravi. Izkoristimo lepe dni za gibanje 
in sprehod v naravi, seveda ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.          
7. TEDEN: 12. do 16. oktober 2020 
V ponedeljek, 12. oktobra, so imeli učenci 4. a razreda naravoslovni dan, v okviru katerega so spoznavali 
lastnosti iglavcev in listavcev. 
V torek, 13. oktobra, so bili na učenci 3. b na zdravniškem pregledu. 
Smo na polovici oktobra in epidemiološka slika v državi se žal zelo poslabšuje. V četrtek, 15. oktobra, smo 
prejeli okrožnico resornega ministrstva, da se z naslednjim tednom pouk za učence predmetne stopnje izvaja 
na daljavo. V šoli ostajajo učenci razredne stopnje. 
V petek, 16. oktobra, so imeli zdravniški pregled drugošolci iz Tunjic in z Vranje Peči, na šoli pa je potekalo 
šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.     
6. TEDEN: 5. do 9. oktober 2020 
Prvi teden oktobra je teden otroka. Letošnja tema je Odgovor je pogovor. Teden otroka je bil letos povezan 
s praznovanjem 30-letnice TOM telefona. Tudi letos smo na šoli izvedli veliko aktivnosti v povezavi s tednom 
otroka. Podrobne dejavnosti nekaterih oddelkov vam predstavimo v nadaljevanju. 
V ponedeljek, 5. oktobra, na svetovni dan učiteljev, so potekale prve skupne pogovorne ure v tem šolskem 
letu. Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja novega koronavirusa, ko starši ne 
vstopajo v šolo, so potekale po telefonu, v nadaljnjih mesecih pa bodo poleg telefonskega načina potekale 
tudi videokonferenčno. 
V torek, 6. oktobra, so imeli učenci 3. razreda podružnice Mekinje tehniški dan z naslovom Mačji dan. Ta dan 
so imeli učenci 3. a razreda zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
V sredo, 7. oktobra, je pouk za kar pet oddelkov naše šole potekal v obliki tehniškega dne. Vsi učenci 
podružnice Vranja Peč so izvedli delavnico jesenskega ustvarjanja, učenci 1. a, 1. razreda Mekinje in 1. 
razreda Nevlje pa so ta dan izdelali otroško igračo. 
V četrtek, 8. oktobra, so imeli vsi učenci šole kulturni dan Bonton. Dan je potekal v obliki pogovora in delavnic 
na temo spoštovanja, vključenosti, sprejemanja drugačnosti. 
V petek, 9. oktobra, so imeli učenci 2. razreda Mekinje zdravniški pregled v ZD Kamnik, učenci 1. b pa so 
izvedli delavnico ob tednu otroka. 
Za konec omenjamo še ostale aktivnosti ob tednu otroka. O tem so kratek zapis pripravili tudi učenci 
podružnice Mekinje, ki so se vse dni tedna posvečali različnim dejavnostim pod sloganom »na razdalji, a 
povezani«. Zapis je objavljen na šolski spletni strani na povezavi.  
Vsaj eno dejavnost dnevno so letošnji temi tedna otroka namenili naši prvošolci. Nekaj smo jih že omenili, 
dodajamo pa še naslednje: predstavitev letošnje teme, poslušanje poslanice, rajalne igre pri uri športa, ogled 
kamišibaj predstave o črnem in belem mucku v izvedbi učiteljice Mete Kregar, dejavnosti na temo 
drugačnosti, ogled risanke Zeleni severni medved Egon in bralni odmor. Vsi pa so v tem tednu izvedli tudi 
dejavnosti projekta Korak k Sončku, v okviru katerega so spoznavali različnost med nami. Prebrali so zgodbo 
Drugačen in preko iger spoznavali telesne oviranosti. 
5. TEDEN: 28. september do 2. oktober 2020 
Za nami je že prvi mesec pouka v tem šolskem letu. Oktober nam še vedno ponuja lepo vreme. V tem tednu 
omenjamo športne in naravoslovne aktivnosti. 
V torek, 29. septembra, so se petošolci podružnice Tunjice preizkušali v kolesarskem poligonu. 

https://www.os-fa.si/teden-otroka-na-ps-mekinje/
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V sredo, 30. septembra, se je nekaj učencev udeležilo šolskega državnega prvenstva v kolesarstvu. Ta dan 
so imeli učenci 7. razreda naravoslovni dan na temo odnosov. Naravoslovni dan so imeli tudi četrtošolci 
matične šole. 
V četrtek, 1. oktobra, so si prvošolci matične šole v prostorih občine Kamnik ogledali razstavo Veronika nekoč 
in danes. Sprejel jih je tudi župan občine in jim razkazal nekatere prostore v stavbi. Več si lahko preberete v 
naslednji novici. 
V petek, 2. oktobra, so imeli učenci 9. b zdravniški pregled v ZD Kamnik. 
4. TEDEN: 21. do 25. september 2020 
V tem tednu sta bila poleg pouka pomembna le dva dogodka. V četrtek, 24. septembra, je potekalo šolsko 
tekmovanje iz znanja logike, v petek, 25. septembra, pa so imeli devetošolci dan jezikov, na katerem so v 
različnih delavnicah spoznavali tuje kulture in jezike, ki jih govorijo nekateri učenci in učitelji naše šole.    
3. TEDEN: 14. do 18. september 2020 
Tudi teden, ki je za nami, je bil športno obarvan. Športnim dejavnostnim pa lahko priključimo še nekaj kulturnih 
drobtinic. 
V torek, 15. septembra, so na jesenski pohod odšli vsi učenci podružnice Mekinje in oba oddelka tretješolcev 
matične šole. 
V sredo, 16. septembra, so imeli šestošolci v okviru športnega dne pohod v sredogorje, učenci izbirnega 
predmeta šport za sprostitev pa so tudi ta teden odšli rolat. 
V četrtek, 17. septembra, so imeli športni dan z jesenskim pohodom vsi učenci podružnice Tunjice in oba 
oddelka drugošolcev matične šole. Četrtek pa je bil tudi kulturno obarvan, saj smo praznovali dan zlatih knjig 
in začetek jubilejne 60. sezone gibanja Bralna značka. Vsi prvošolci so v dar prejeli knjigo Slavka Preglja 
Smejalnik in cvililna zavora. Zvečer pa so imeli učenci, ki obiskujejo izbirni predmet filmska vzgoja, filmski 
večer, na katerem so si ogledali film z naslovom Novi mulc. 
V petek, 18. septembra, so imeli osmošolci športni dan s pohodom v sredogorje, šestošolci so imeli 
naravoslovni dan na temo kamnin, nekaj učencev pa se je udeležilo državnega prvenstva v plavanju. 
2. TEDEN: 7. do 11. september 2020 
Za nami je drugi teden pouka v tem šolskem letu, ki je bil glede na aktivnosti športno aktiven. Mnogi oddelki 
so ga namreč zaradi lepega vremena lahko izkoristili za športne dneve. Na jesenski pohod so učenci odšli v 
sredo, 9., ali četrtek, 10. septembra. V sredo so bili aktivni učenci obeh oddelkov četrtošolcev in prvošolcev 
matične šole ter vsi učenci podružnice Nevlje. Poleg tega so ta dan učenci izbirnega predmeta šport za 
sprostitev odšli rolat. V četrtek pa so na pohod odšli učenci podružnice Vranja Peč in oba oddelka petošolcev 
matične šole. Poleg tega pa so učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev ta dan kolesarili. 
1. TEDEN: 1. do 4. september 2020 
Poletnih počitnic je konec in v torek, 1. septembra 2020, je šolski prag prvič prestopilo petindevetdeset 
prvošolcev. Zaradi koronavirusa Covid-19 se je šolsko leto začelo po modelu B, kar je pomenilo, da so s 
poukom začeli vsi učenci, vendar z upoštevanjem smernic in priporočil NIJZ. Priporočila se nanašajo na 
upoštevanje medosebne razdalje, nošenje zaščitnih mask, umivanje in razkuževanje rok. Prvošolce so zato 
zunaj sprejele učiteljice prvega razreda, jih pospremile do razredov na matični šoli in podružnicah, kjer so 
zanje pripravile kratke delavnice. Ker starši ne vstopajo v šolo, so jih lahko pospremili le do vrat. Naj omenimo 
še eno spremembo. Zaradi prostorske stiske na matični šoli bodo imeli učenci 5. a in 5. b letos pouk na novi 
lokaciji, in sicer v župnišču na Šutni. 
V prvem tednu pouka so si vsi učenci izposodili učbenike iz učbeniškega sklada. Omenjamo pa tudi že prve 
aktivnosti, in sicer so učitelji skupaj z učenci izbirnega predmeta šport za sprostitev lepo sončno vreme v 
sredo, 2., in četrtek, 3. septembra, izkoristili za kolesarjenje in rolanje. 
Vsem želimo prijeten začetek šolskega leta, mirno nadaljevanje in uspešen zaključek. 

  

https://www.kamnik.si/novice/Obiskali-so-nas-prvosolci-Osnovne-sole-Frana-Albrehta-Kamnik-01-10-2020
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23. ZAKLJUČEK 

Za nami je še eno zelo drugačno šolsko leto. Tudi tega je zaznamovala pandemija Covid 19, zaradi 
katere smo se še dlje kot lani učili na daljavo. Čeprav polno neznank, nepredvidljivih situacij, 
negotovosti nam je odpiralo vrata v svet znanja in spoznanj. Ob koncu šolskega leta se lahko s 
ponosom ozremo na iztekajoče se šolsko leto, saj smo zopet 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. Naj nas tudi v prihodnje povezujejo sodelovanje, pomoč, medsebojno 
razumevanje, strpnost, sočutje in spoštovanje. 
Le skupaj smo močnejši, da lahko soustvarjamo družbo, v kateri sta znanje in izobrazba pomembni 

vrednoti ter tako popotnici za naš boljši jutri. 

 
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 je potrdil učiteljski zbor 
šole dne, 30. 8. 2021, obravnaval in sprejel ga je Svet šole na seji dne, 28. 9. 2021. 

 

 
 

 
 

 

Kamnik, avgust 2021                           Rafko Lah, ravnatelj 
       
                                                 Pripravila: Anita Rusak Kastelic, pomočnica ravnatelja 
 
 
 
 
 
 


