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1. UVOD 

Šolsko leto 2021/2022 je bilo podobno kot eno prej posebno, saj je potekalo v drugačnih 
razmerah (pouk v mehurčkih, samotestiranje učencev na SARS‑CoV‑2 v šoli, karantene, pouk 
na daljavo) zaradi omejitev, ki jih je povzročal koronavirus. Predvsem so ga zaznamovale 
mnoge odsotnosti tako učencev kot učiteljev, kar je terjalo veliko prilagajanja, reorganizacije, 
strpnosti in razumevanja prav vseh. Le v času odrejenih karanten celotnemu oddelku je šolsko 
delo za krajše obdobje potekalo na daljavo. Sicer je delo potekalo v skladu z Letnim delovnim 
načrtom, ki smo ga prilagojeno načrtovali in izvedli v sodelovanju z vsemi deležniki. Upoštevali 
smo navodila in priporočila MIZŠ, ZRSŠ in NIJZ in se tako trudili tudi mi, da so šole lahko ostale 
odprte in je šolsko delo lahko potekalo v šolskih stavbah. Kljub vsemu je imelo epidemiološko 
stanje in z njim povezane omejitve velik vpliv na šolsko okolje. 
Poslanstvo in vizijo smo usmerili v ustvarjanje varnega, spodbudnega in vključujočega učnega 
okolja za vse učence, dobro počutje, pozitivni klimo, razvoj socialnih in prečnih veščin, 
razvijanje učnih in delovnih navad ter čustveno opismenjevanje. Podporo smo še posebej nudili 
ranljivim skupinam ter se trudili upoštevati individualne potrebe in zmožnosti učencev. Željni 
smo bili pridobivati nova znanja in spretnosti, hkrati pa smo krpali vrzeli, ki so nastale v času 
zaprtja šol tako na učnem kot vzgojnem področju. Spodbujali smo samostojnost, kritično 
razmišljanje, ustvarjalnost, prevzemanje odgovornosti. Učni proces smo prilagodili aktualnim 
razmeram v družbi, sledili smo spremembam ter se uspešno spopadali z drugačnim načinom 
dela. Prednostne naloge smo usmerili v razvijanje in negovanje dobrih medosebnih odnosov, 
skrb za zdravje učencev in zaposlenih, izboljšanje učenja in poučevanja, navajanje na 
samostojnost, učenje socialnih veščin ter dvig digitalnih kompetenc.  
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 in nas razumeli 
ter nam zaupali, se zahvaljujemo z željo, da sodelujete z nami tudi v naslednjem šolskem letu 
in tako prispevate k našim skupnim prizadevanjem za dobrobit učenk in učencev naše šole.  

2. PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2021/22 

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 (oddelčna skupnost, 

delavnice za učence s 

težavami v socialni interakciji). 

 

 

 

 

 

Sodelovanje in vodenje ur oddelčnih 
skupnosti, sodelovanje pri roditeljskih 
sestankih, dnevih dejavnosti. 
Sodelovanje učencev pri projektih (Korak 
k sončku; Ti meni danes, jaz tebi jutri; 
Spodbujamo prijateljstvo), izvedba 
kuharske delavnice za učence na 
predmetni stopnji in zimske igre na 
razredni stopnji. 
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Spremljanje učencev in 

njihovega dela v razredni 

situaciji, nudenje potrebne 

pomoči tako učencem kot 

učiteljem (hospitacije na 

pobudo učitelja ali glede na 

opažanja posameznega 

izvajalca) in staršem, 

razvijanje 

računalniške pismenosti pri 

učencih. 

 

 

Omogočanje učencem 

razbremenitev gibalnega 

nemira zaradi utesnjenosti v 

razredu. 

Formativno spremljanje napredka pri 
branju vseh učencev 3. razredov. 
Formativno spremljanje spretnosti pisanja 
pri učencih 3. razredov, spremljanje 
napredka učencev z učnimi težavami na 
razredni in predmetni stopnji v 
sodelovanju z vsemi strokovnimi delavci 
in starši. 
Usmerjanje učencev v razredu, 
spremstva na dnevih dejavnosti. 
Hospitacije v razredu na pobudo učitelja. 
Sodelovanje z ustreznimi strokovnjaki na 
področju šolstva in medicine (ZD, SCOM 
Ljubljana, Strokovni center Logatec ...). 
Razvijanje računalniške pismenosti v 
okviru ur DSP. 
Izvajanje različnih gibalnih vaj z 
razpolagajočimi športno-terapevtsko-
didaktičnimi pripomočki, učenje z 
gibanjem, izvajanje ur DSP izven šole. 

Šport Organiziranje rekreativnega 

odmora in minute za zdravje 

Spodbujanje učencev k 

vzdržljivostnim aktivnostim 

Za učence so bili organizirani rekreativni 

odmori. Učence smo spodbujali za 

udeležbo na različnih vzdržljivostnih 

tekmovanjih. 

Družboslovje Medpredmetno povezovanje 

Spoznavanje kultur, religij in 

razvijanje pozitivnega odnosa 

do drugačnosti 

 Razvijanje kritičnega mišljenja 

Načrtovali in izvedli smo kulturni dan 

Religije in kulture. Učence smo spodbujali 

k spoštovanju različnosti.  

Slovenščina Medpredmetno povezovanje in 

vertikalno povezovanje 

Vertikalno povezovanje: povratna 

informacija 

Trubarjev dan (povezovanje glasbe, 

tehnike, likovne umetnosti, zgodovine ter 

slovenščine) 

Prešernov dan: medpredmetno 

povezovanje s predmeti: tehnika, likovna 

umetnost, zgodovina, glasba, slovenščina 

Učenci so ustvarjali na temo 

protestantizma in romantike. 

Knjižnica Izvedba ur knjižnično 

informacijskega znanja kot 

oblike medpredmetnega 

povezovanja 

Knjižničarki sva v sodelovanju z učitelji 

izvedli načrtovane ure KIZ. Na predmetni 

stopnji smo vsebine delno prilagodili 

potrebam in interesom učencev. 

Tuji jeziki Vključevanje gibanja v pouk Učiteljice tujih jezikov smo gibanje v pouk 

vključile preko naslednjih dejavnosti: 
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didaktične igre, iskanje rešitev po 

razredu, igra vlog, lov na zaklad, štafetne 

igre, aktivni listki. 

2. razred Učenje in spodbujanje 

socialnih veščin ter strpnosti 

do drugačnosti 

Ta cilj smo uresničevali preko projekta 2. 
razreda- Mi med seboj. Urili smo se v 
razvijanju socialnih veščin preko različnih 
socialnih iger. Sodelovali smo tudi v 
projektu Spodbujamo prijateljstvo, kjer je 
bil cilj razvijanje prijateljskih odnosov v 
razredu.  
Strpnost do drugačnosti smo krepili s 
projektom Korak k sončku. 

Naravoslovje Urjenje praktičnih veščin 

Medpredmetno povezovanje 

Učenje učenja in prevzemanje 

odgovornosti za lastno znanje 

Razvijanje digitalnih 

kompetenc 

Z učenci smo razvijali podajanje povratne 

informacije z namenom izboljšanja znanja 

in odgovornosti učencev. Medpredmetno 

smo izvedli več naravoslovnih in tehniških 

dni. 

Pri pouku smo z učenci uporabljali 

različna digitalna orodja. 

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 pouka smo uspešno izvajali 

elemente fit pedagogike (“kradljivec 

znanja”, “ okoli kolone”,” matematika z 

baloni”...) različne gibalne naloge, minuto 

za zdravje, gibalni odmor in gibanje na 

prostem. 

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 

Čustveno opismenjevanje, 

pomoč in podpora pri psihičnih 

težavah 

Svetovalni delavki sva se intenzivno 

vključevali v razredne dinamike in izvedli 

razredne ure s področij prepoznavanja in 

reguliranja čustev, krepitve pozitivne 

samopodobe, medosebnih vrstniških 

odnosov tako na razredni kot na 

predmetni stopnji. Izvajali sva individualna 

svetovanja učencem, ki so potrebovali 
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podporo pri psihičnih težavah. Pri tem sva 

se povezovali tudi z zunanjimi deležniki. 

Za zainteresirane učence 8. in 9. 

razredov smo izvedli delavnice s področja 

duševnega zdravja. 

 5. razred Uvajanje in uporaba v IKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustvarjalno učenje 
 

Vsebine smo realizirali v obliki dneva 

dejavnosti Učim se in vzgajam za IKT in 

pri urah pouka s podporo skupine IKT. 

Uporabile smo različno informacijsko 

tehniko: tablice, prenosne računalnike. 

Učence smo seznanile z naslednjimi 

orodji: MS Teams, Word, PPT, Sio.si, 

KOBI, KAHOOT. 

Vključile smo vsebine: kolesarstvo, 

interaktivne naloge pri učnih predmetih, 

branje v programu KOBI, sestavljanje 

neumetnostnih besedil, predstavitev 

vsebin parlamenta. 

Razredni projekti: pravljice, mostiščarji, 

gradovi, slovenske pokrajine, plesne 

koreografije 

Mednarodni projekt: Spodbujaj 

prijateljstvo, Slovenske knjižne kazalke 

Ustvarjalnost v dramatizaciji: priredbe 

ljudskih iger, ustvarjanje kostumov, 

scene, lutk 

Ustvarjalnost na glasbeno gibalnem 

področju: osrednješolska prireditev, dan 

državnosti, predaja ključa, prireditve po 

podružnicah 
 

3. PEDAGOŠKE KONFERENCE – vsebine   

Vsebina Nosilec Udeleženci Opombe 

Uvodna pedagoška konferenca (1. del):  
urnik, učna obveza, modeli in priporočila 
za novo šolsko leto, interesne dejavnosti, 
šolski koledar 21/22, hišni red, publikacija, 
sodelovanje s starši, delovni čas 
strokovnih delavcev in skrb za realizacijo 
delovnih obveznosti, načrtovanje – 
prioritete in finančni okvirji 

Vodstvo šole Vsi strokovni delavci  25. 8. 2021 
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Uvodna pedagoška konferenca (2. del): 
predlog Poročila o realizaciji LDN 20/21, 
predstavitev dokumentov: evalvacija 
načrta izboljšav 20/21, predlog triletnega 
načrta izboljšav, predlog Razvojnega 
načrta OŠFA, predlog LDN 21/22, predlog 
profesionalnega razvoja 21/22, 
načrtovanje spremljanja pouka 21/22, prvi 
šolski dan, šolska prehrana, pomembni 
poudarki in aktivnosti v š.l. 2021/22 

Vodstvo šole Vsi strokovni delavci 30. 8. 2021 

PEDAGOŠKA KONFERENCA: analiza 
NPZ, ATS Steam, čuječnost, tekoča 
problematika 

Vodstvo šole Vsi strokovni delavci  19. 10. 
2021 

PEDAGOŠKA KONFERENCA: pravopis, 
tekoča problematika, iz strokovnega 
srečanja ravnateljev, redna delovna 
uspešnost, odklanjanje šole 

Vodstvo šole 
 

Vsi zaposleni 23. 11. 
2021 

1.OCENJEVALNA KONFERENCA Vodstvo šole 
 

Strok.delavci  
1. triletje 

24. 1. 2022 

Strok. delavci  
4. in 5.r. 

24. 1. 2022 

Strok.delavci  
6. do 9.r. 

27. 1. 2022 

PEDAGOŠKA KONFERENCA: tekoča 
problematika, predstavitev rezultatov 
anket o motivaciji za branje učencev od 2. 
do 9. razreda. Pripravah na nov Triletni 
načrt izboljšav. Povratni informaciji o 
letnih individualnih pogovorih ter o redni 
delovni uspešnosti.   

Vodstvo šole 
 

Vsi strokovni delavci 29. 3. 2022 

PEDAGOŠKA KONFERENCA: 
Načrtovanje in izvedba tematskih dni v 
lokalni skupnosti, načrtovanje novega 
šolskega leta, triletni načrt izboljšav, načrt 
profesionalnega razvoja, predstavitev 
aktivnosti za pouk (projektna skupina 
KLJUČ) 

Vodstvo šole 
 

Vsi strokovni delavci 17. 5. 2022 

 

2.OCENJEVALNA KONFERENCA     Vodstvo šole 
     
 

Strok.delavci 9.r. 13. 6. 2022 

Strok.delavci 1. 
triletje 

20. 6. 2022 

Strok.delavci 4. in 
5.r. 

20. 6. 2022 

Strok.delavci 6. do 
9.r. 

21. 6. 2022 

ZAKLJUČNA KONFERENCA Ravnatelj Rafko 
Lah 

Vsi zaposleni 1. 7. 2022 

Pogovori o učenju (formativno 
spremljanje, IKT, didaktični material, 
bralna motivacija, gibanje, izmenjava 
praks in izkušenj), tržnica znanja 

Pomočnica 
ravnatelja 
Anita Rusak 
Kastelic 

Vsi strokovni delavci 25. 8. 2022 
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4. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

4. 1. ŠTEVILO ODDELKOV IN UČENCEV 

Šolo je obiskovalo 829 učencev od 1. do 9. razreda, 566 na matični šoli (RS: 206 učencev, 10 
oddelkov; 4,44 oddelka OPB; PS: 360 učencev, 15 oddelkov). 
 
Podružnične šole je obiskovalo 263 učencev: 
PŠ MEKINJE:  80 učencev, 5 oddelkov in 2,44 oddelka OPB 
PŠ NEVLJE: 112 učencev, 5 oddelkov in  2,56 oddelka OPB 
PŠ TUNJICE: 49 učencev, 3 oddelki in 1,44 oddelka OPB 
PŠ VRANJA PEČ: 22 učencev, 2 oddelka in 0,84 oddelka OPB 
 

A. Matična šola 

Razred Št. oddelkov Št. učencev Število vključenih v OPB  

1. razred 2 36 36 

2. razred 2 39 38 

3. razred 2 48 45 

4. razred 2 46 31 

5. razred 2 37 25 

6. razred 4 92  

7. razred 4 95  

8. razred 4 91  

9. razred 3 82  

SKUPAJ 25 566 175 
 
 

B. Podružnične šole 

Razred Št. oddelkov Št. učencev Število vključenih v OPB  

1.ME 1 10 10 

2.ME 1 15 13 

3.ME 1 20 19 

4.ME 1 19 17 

5.ME 1 16 4 

1.NE 1 19 18 

2.NE 1 26 23 

3.NE 1 22 18 

4.NE 1 20 15 

5.NE 1 25 0 

1.TU 1 15 15 

2.TU 0,5 10 10 

3.TU 0,5     7 6 

4.TU 0,5    11 11 

5.TU 0,5 6 2 

1.,2.VP 1 7 7 

3.,4.VP 1 15 14 

SKUPAJ 15 263 187 
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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 do spomladi izvajali v t.i. mehurčkih v stalnih matičnih 

učilnicah. Z veseljem smo se vrnili v nekdanji šolski vsakdan, ko smo lahko brez omejitev 

izvajali tudi dejavnosti razširjenega programa. 

Za učence 1. razreda je bilo organizirano jutranje varstvo v času od 6.00 do 8.05 ure (matična 
šola: 68 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 učencev). 
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 čustvenimi in 
prilagoditvenimi težavami, nadarjenim in učencem iz socialno ogroženih družin.  
Učenci zadnjega triletja so obiskovali pouk obveznih izbirnih predmetov, iz katerih so bili tudi 
ocenjeni. Izvajali smo 22 izbirnih predmetov v 33 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, 3 Izbrani šport  

Nemščina 1, 2, 3 Šport za zdravje 

Rastline in človek Šport  za sprostitev 

Gledališki klub 
Računalništvo:  

Urejanje besedil, Multimedija, Računalniška omrežja 

Likovno snovanje 1, 2, 3 Kaj nam govorijo umetnine 

Glasbena dela Poskusi v kemiji 

Sodobna priprava hrane Filmska vzgoja 

Načini prehranjevanja  

 

4. 3. REALIZACIJA PROGRAMA  

V šolskem letu 2021/22 smo v celoti realizirali predmetnik 9-letne OŠ od 1. do 9. razreda. 
Realizirali smo 191 dni pouka (35 tednov) za učence 9. razreda pa 184 dni (34 tednov). 
Vsebinske in čustvene primanjkljaje, ki so nastali kot posledica prilaganja izvedbe pouka 
epidemiološkim razmeram za omejevanje širjenja koronavirusne bolezni v preteklem obdobju 
bomo odpravljali tudi še 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 100,2 89,8 1.NE 99,6 89,2  

1.b 100,5 89,4 2.NE 100,4 90,0 

2.a 100,8 87,8 3.NE 100,2 92,1 

2.b 101,1 89,7 4.NE 100,7 91,7 

3.a 99,8 88,5 5.NE 100,3 92, 1 

3.b 99,5 90,2 1.ME 98,9  88,7  

4.a 102 93,4 2.ME 100 93,9 

4.b 104,8 92,3 3.ME 99,3 90,8 

5.a 100  92,3 4.ME 99,9 89,1 

5.b 98,5 87,3 5.ME 98.4 91 

1. TU 99,9 91 1., 2.VP 101,85 / 100,6  88,5 / 90,2  

2.,3.TU 100,8 / 99,6  90,8 / 91,8  3,4.VP 99,4 / 99,3 91,5 / 90,1 

4.,5.TU  98,4 / 97,5 90,7 / 93    

Razred/ 
oddelek 

Realizacija 
pouka v % 

Obisk pouka v % Razred/ 
oddelek 

Realizacija 
pouka v % 

Obisk 
pouka v % 

6.a 103 88,5 8.a 99,94  87,3  

6.b 103,2 87,9 8.b 95,3  95,1 

6.c 96  91,6 8.c 95,5 86,9 

6.č 102,1 87,9 8.č 99,2  88,5  

7.a 101,3  86,6  9.a 106  86  

7.b 96,1 88,4 9.b 106,4 85,2 

7.c 102,3  89  9.c 99,5  88,7 

7.č 99,6 91,5     
 

Realizacija pouka skupaj (obvezni program): 100,7% 
Realizacija pouka  obveznih izbirnih predmetov skupaj: 95,7%  
Realizacija pouka neobveznih izbirnih predmetov skupaj: 95% 
Obisk pouka skupaj: 89,8% 
 

4. 3. 2. DNEVI DEJAVNOSTI – MATIČNA ŠOLA 

Nekaterih dni dejavnosti zaradi omejitev za preprečevanje širjenja koronavirusa nismo mogli 
realizirati ali pa smo vsebine morali prilagoditi razmeram. 
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KULTURNI DNEVI 

      1. 2. 3. 4. 

  Plan Real % datum, 
vsebina 

datum, vsebina datum, vsebina datum, vsebina 

1.a 4 4 100 Bonton  
8. 10. 2021 

Decembrska 
predstava: 

Najprisrčnejši 
velikan (na daljavo) 

21. 12. 2021 

V dvorani 
gorskega kralja  

15. 3. 2022 

Osrednješolska 
prireditev 

20. 5. 2022 

1.b 4 4 100 Bonton 

8. 10. 2021 

Decembrska 
predstava: 

Najprisrčnejši 
velikan (na daljavo) 

21. 12. 2021 

V dvorani 
gorskega kralja  

15. 3. 2022 

Osrednješolska 
prireditev 

20. 5. 2022 

2.a 4 4 100 8. 10. 2021 
Bonton 

 

Decembrska 
predstava: 
Zverjasec 

21. 12. 2021 

V dvorani 
gorskega kralja  

15. 3. 2022 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

2.b 4 4 100 8. 10. 2021 
Bonton 

 

Decembrska 
predstava: 
Zverjasec 

21. 12. 2021 

V dvorani 
gorskega kralja  

15. 3. 2022 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

3.a 4 4 100 8. 10. 2021 
Bonton 

 

7. 12. 2021 
Sapramiška 

(na daljavo)  

22. 3. 2022 
Obisk muzeja na 

Zapricah in rojstne 
hiše Rudolfa 

Maistra 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

3.b 4 4 100 8. 10. 2021 
Bonton 

15. 10. 2021 
Sapramiška  

(na daljavo) 

22. 3. 2022 
Obisk muzeja na 

Zapricah in rojstne 
hiše Rudolfa 

Maistra 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev  

4.a 3 3 100 8. 10. 2021 

Bonton 

 

23. 12. 2021 

Ogled gledališke 

predstave Biserni 

zaliv 

20. 5. 2022 

Osrednješolska 

prireditev 

 

4.b 3 3 100 8. 10. 2021 
Bonton 

 

23. 12. 2021 

Ogled gledališke 

predstave Biserni 

zaliv 

20. 5. 2022 

Osrednješolska 

prireditev 

 

5.a 3 3 100 8. 10. 2021 
Bonton 

23. 12. 2021 
Ogled gledališke 
predstave Biserni 

zaliv 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

5.b 3 3 100 8. 10. 2021 

Bonton 

23. 12. 2021 
Ogled gledališke 
predstave Biserni 

zaliv 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 
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6.a 3 3 100 Obisk 
Groharjeve 
domačije 

11. 5. 2022 

8. 10. 2021 

Bonton 

 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

6.b 3 3 100 Obisk 
Groharjeve 
domačije 

11. 5. 2022 

8. 10. 2021 

Bonton 

 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

6.c 3 3 100 Obisk 
Groharjeve 
domačije 

12. 5. 2022 

8. 10. 2021 

Bonton 

 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 
 

 

6.č 3 3 
 

100 Obisk 
Groharjeve 
domačije 

12. 5. 2022 

8. 10. 2021 

Bonton 

 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 
 

 

7.a 3 3 100 Religije in 
kulture 

14. 12. 2021 

8. 10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

7.b 3 3 100 Religije in 
kulture 

14. 12. 2021 

8 .10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

7.c 3 3 100 Religije in 
kulture 

14. 12. 2021 

8. 10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

7.č 3 3 100 Religije in 
kulture 

14. 12. 2021 

8. 10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

8.a 3 3 100 Glasba 
gibljivih slik  

12. 10. 2021 

8. 10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

8.b 3 3 100 Glasba 
gibljivih slik  

12. 10. 2021 

8. 10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

8.c 3 3 100 Glasba 
gibljivih slik  

12. 10. 2021 

8. 10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

8.č 3 3 100 Glasba 
gibljivih slik  

12. 10. 2021 

8. 10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

9.a 3 3 100 27. 09. 2021 
Dan jezikov 

8. 10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

9.b 3 3 100 27. 09. 2021 
Dan jezikov 

 

8.10. 2021 

Bonton 

 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

9.c 3 3 100 27. 09. 2021 
Dan jezikov 

 

8. 10. 2021 

Bonton 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

 

 

 



Realizacija Letnega delovnega načrta v šolskem letu 2021/2022                     OŠ Frana Albrehta Kamnik 

15 

 

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

vsebina 

1.a 3 3 100 Arboretum 
18. 10. 2021 

Eko dan 
17. 5. 2022 

Živalski vrt 
27. 5. 2022 

1.b 3 3 100 Arboretum  

18. 10. 2021 

Eko dan  

17. 5. 2022 

Živalski vrt 

27. 5. 2022 

2.a 3 3 100 18. 10. 2021 
Jesen v gozdu 

23. 3. 2022 
Tabor- Žverce s Čebelce 

17. 5. 2022 

Eko dan 

 

2.b 3 3 100 18.10. 2021  
Jesen v gozdu 

 

23. 3. 2022 
Tabor- Žverce s Čebelce 

17. 5. 2022 

Eko dan 

 

3.a 3 3 100 18. 1. 2022 

Življenjska okolja 

17. 5. 2022 

Eko dan 

10. 6. 2022 

Poskusi iz 

naravoslovja 

3.b 3 3 100 20. 1. 2022 

Življenjska okolja 

17. 5. 2022 

Eko dan 

2. 6. 2022 

Poskusi iz 

naravoslovja 

4.a 3 3 100 14. 10. 2021 
Listavci in iglavci 

19. 10. 2021 
Arboretum – izdelava 

herbarija 

15. 6. 2022 

Rastlinstvo 

Velike 

planine 

4.b 3 3 100 14. 10. 2021 

Listavci in iglavci 

19. 10. 2021 

Arboretum – izdelava 

herbarija 

15. 6. 2022 

Rastlinstvo 

Velike 

planine 

5.a 3 3 100 17. 5.  2022 
EKO dan 

November 2022 
Zelenci 

Dejavnost je bila zaradi Covid-19 
realizirana v drugačni obliki. 

27. 5. 2022 
Kamnik moje mesto 

22. 6. 2022 
 Predjamski 

grad in 
Postojnska 

jama 
 
 

5.b 3 3 100 17. 5. 2022 
EKO dan 

November 2022 
Zelenci 

Dejavnost je bila zaradi Covid-19 
realizirana v drugačni obliki. 

27. 5. 2022 
Kamnik moje mesto 

22. 6. 2022 
Predjamski 

grad in 
Postojnska 

jama 
 

6.a 3 3 100 23. 9. 2021 
Kamnine 

9. 3. 2022 
Plastične vrečke 

20. 6. 2022 
Gozd 

6.b 3 3 100 23. 9. 2021 
Kamnine 

9. 3. 2022 
Plastične vrečke 

20. 6. 2022 
Gozd 

6.c 3 3 100 23. 9. 2021 
Kamnine 

9. 3. 2022 
Plastične vrečke 

20. 6. 2022 
Gozd 

6.č 3 3 100 23. 9. 2021 
Kamnine 

9. 3. 2022 
Plastične vrečke 

20. 6. 2022 
Gozd 
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7.a 
 
 

3 4 133 19. 10. 2021 
Odnosi 

18. 5. 
2022 
Snovi 

10. 5. 2022 TABOR  
Realizirane 
naravoslovne in 
družboslovne vsebine. 
(Podrobno pod točko4.3.6.c) 

21. 6. 2022 
Zvok in 

valovanje 

7.b 3 4 133 19. 10. 2021 
Odnosi 

18. 5. 
2022 
Snovi 

10. 5. 2022 TABOR  
Realizirane 
naravoslovne in 
družboslovne vsebine. 
(Podrobno pod točko4.3.6.c) 

21. 6. 2022 
Zvok in 

valovanje 

7.c 3 4 133% 19. 10. 2021 
Odnosi 

18. 5. 
2022 
Snovi 

10. 5. 2022 TABOR  
Realizirane 
naravoslovne in 
družboslovne vsebine. 
(Podrobno pod točko4.3.6.c) 

21. 6. 2022 
Zvok in 

valovanje 

7.č 3 4 133% 19. 10. 2021 
Odnosi 

18. 5. 
2022 
Snovi 

10. 5. 2022 TABOR  
Realizirane 
naravoslovne in 
družboslovne vsebine. 
(Podrobno pod točko4.3.6.c) 

21. 6. 2022 
Zvok in 

valovanje 

8.a 3 3 100 16. 9. 2021 
Odnosi 

Februar 2022 

Učim se in vzgajam za IKT 
22. 6. 2022 

Naravoslovni 
eksperimenti 

8.b 3 3 100 16. 9. 2021 
Odnosi 

Februar 2022 

Učim se in vzgajam za IKT 

22. 6. 2022 
Naravoslovni 
eksperimenti 

8.c 3 3 100 16. 9. 2021 
Odnosi 

Februar 2022 

Učim se in vzgajam za IKT 

22. 6. 2022 
Naravoslovni 
eksperimenti 

8.č 3 3 100 16. 9. 2021 
Odnosi 

Februar 2022 

Učim se in vzgajam za IKT 

22. 6. 2022 
Naravoslovni 
eksperimenti 

9.a 3 3 100 8. 12. 2021 
Odraščanje 

Marec, april 2022 

Učim se in vzgajam za IKT 
13. 5. 2022 

Kisline, baze 
in soli 

9.b 3 3 100 8. 12. 2021 
Odraščanje 

Marec, april 2022 

Učim se in vzgajam za IKT 

13. 5. 2022 
Kisline, baze 

in soli 

9.c 3 3 100 8. 12. 2021 
Odraščanje 

Marec, april 2022 

Učim se in vzgajam za IKT 

13. 5. 2022 
Kisline, baze 

in soli 

 
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 
5. 10. 2021 

Učim se in 
vzgajam za IKT  

1. 2. 2022 

Merjenje  
22. 6. 2022 

 

1.b 3 3 100 Delavnica ob 
tednu otroka 
5. 10. 2021 

Učim se in 

vzgajam za IKT  

28. 1. 2022 

Merjenje 
22. 6. 2022 
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2.a 3 3 100 2. 12. 2021 
Novoletna 
delavnica 

24. 3. 2022 
Tabor: Lego 
pravljičarji 

25. 4. 2022 
Učim se in 

vzgajam za IKT 

 

2.b 3 3 100 2. 12. 2021 
Novoletna 
delavnica 

24. 3. 2022 
Tabor: Lego 
pravljičarji 

25. 4. 2022 
Učim se in 

vzgajam za IKT 

 

3.a 3 3 100 21. 12. 2021 
Novoletna 
delavnica  

10. 2. 2022 
Učim se in 

vzgajam za IKT 

23. 6. 2022 
Skrb za okolje 

 

 

3.b 3 3 100 16. 12. 2021 
Novoletna 
delavnica  

17. 2. 2022 
Učim se in 

vzgajam za IKT 

20. 6. 2022 
Skrb za okolje 

 

4.a 4 4 100 7. 12. 2021 

Lastnosti snovi 

se lahko 

spreminjajo 

3. 3. 2022 

Izdelava 

električnega 

kroga 

17. 5. 2022 
Eko dan 

25. 5. 2022 

Učim se in 

vzgajam za 

IKT 

 

4.b 4 4 100 7. 12. 2021 

Lastnosti 

snovi se lahko 

spreminjajo 

16. 2. 2022 
Izdelava 

električnega  
kroga 

25. 5. 2022 

Eko dan 

 

25. 5. 2022 

Učim se in 

vzgajam za 

IKT 

 

5.a 4 4 100 16. 12. 2021 
Novoletna 
delavnica 

2. 3. 2022 
Izdelava 
tehniških 
izdelkov 

10. 3. 2022 
Prometna vzgoja 

14. 4. 2022 
Odraščanje 

5.b 4 4 100 16. 12. 2021 

Novoletna 

delavnica 

2. 3. 2022 
Izdelava 
tehničnih 
izdelkov 

10. 3. 2022 
Prometna vzgoja 

14. 4. 2022 
Odraščanje 

6.a 4 4 100 3. 1. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

1. 3. 2022 
Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

22. 6. 2022 
Karierna 

orientacija 

6.b 4 4 100 3. 1. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

1. 3. 2022 
Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

22. 6. 2022 
Karierna 

orientacija 

6.c 4 4 100 3. 1. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

1. 3. 2022 
Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

22. 6. 2022 
Karierna 

orientacija 

6.č 4 4 100 3. 1. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

1. 3. 2022 
Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

22. 6. 2022 
Karierna 

orientacija 

7.a 4 4 100 11. 1. 2022 
Učim se in 

vzgajam za IKT 
 

1. 3. 
2022 

Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

20. 6. 2022 
Karierna 

orientacija 
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7.b 4 4 100 12. 1. 2022 
Učim se in 

vzgajam za IKT 

1.3. 2022 
Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

20. 6. 2022 
Karierna 

orientacija 

7.c 4 4 100 13. 1. 2022 
Učim se in 

vzgajam za IKT 

1.3. 2022 
Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

20. 6. 2022 
Karierna 

orientacija 

7.č 4 4 100 4. 2. 2022 
Učim se in 

vzgajam za IKT 

1.3. 2022 
Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

20. 6. 2022 
Karierna 

orientacija 

8.a 4 4 100 
Februar 2022 

Karierna 
orientacija 

1. 3. 
2022 

Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

21. 6. 2022 
Obdelava 
podatkov 

8.b 4 4 100 Februar 2022 
Karierna 

orientacija 

1. 3. 
2022 

Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

21 .6. 2022 
Obdelava 
podatkov 

8.c 4 4 100 Februar 2022 
Karierna 

orientacija 

1. 3. 
2022 

Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

21. 6. 2022 
Obdelava 
podatkov 

8.č 4 4 100 Februar 2022 
Karierna 

orientacija 

1. 3. 
2022 

Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

21. 6. 2022 
Obdelava 
podatkov 

9.a 
 
 

4 4 100 Januar 2022 
Karierna 

orientacija 

1. 3. 
2022 

Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

3. 6. 2022 
Valeta 

 

9.b 4 4 100 Januar 2022 
Karierna 

orientacija 

1. 3. 
2022 

Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

3. 6. 2022 
Valeta 

 

9.c 4 4 100 Januar 2022 
Karierna 

orientacija 

1. 3. 2022 
Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

3. 6. 2022 
Valeta 

 
 

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

vsebina 
datum, 
vsebina 

datum, vsebina datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

1.a 5 5 100 Pohod v 
Nevlje 

15. 9. 2021 

Ples 
23. 12. 
2021 

Pomladni 
pohod v 
Mekinje 

13. 5. 2022 

Kegljanje in 
plezanje 

10. 6. 2022 

Pohod in 
športne igre 
20. 6. 2022 

1.b 5 5 100 Pohod v 
Nevlje  

15. 9. 2021 

Ples 
23. 12. 
2021 

 

Pomladni 
pohod v 
Mekinje 

13. 5. 2022 

Kegljanje in 

plezanje  

10. 6. 2022 

Pohod in 
športne igre  
20. 6. 2022 

2.a 5 5 100 23. 9. 2021 
Jesenski 

pohod 

6. 10. 2022 
Korak k 
sončku 

25. 3. 2022 
Tabor: 

Zaplaške 
stezice 

15. 6. 2022 
Kegljanje 

20. 6. 2022 

Eco Resort 

2.b 5 5 100 23. 9. 2021 
Jesenski 

pohod 

6. 10. 2022 
Korak k 
sončku 

25. 3. 2022 15. 6. 2022 
Kegljanje 

 

20. 6. 2022 

Eco Resort 
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Tabor: 
Zaplaške 
stezice 

3.a 5 5 100 15. 9. 2021 
Jesenski 

pohod 

 

6. 5. 2022 
Igre v 
športni 

dvorani in 
na prostem 

12. 5. 2022 
Pomladni 

pohod in tek 
za ŠVK 

16. 6. 2022 
Igre na 

prostem in 
v 

telovadnici 

21. 6. 2022 
Vzgoja za 
zdravje in 
gibanje 

3.b 5 5 100 15. 9. 2021 
Gibalne 

aktivnosti  
(na daljavo) 

18. 10. 
2021 

Jesenski 
pohod 

5. 5. 2022 
Korak k 
sončku 

12. 5. 2022 
Pomladni 

pohod 

23. 6. 2022 
Igre 

4.a 5 5 100 24. 9. 2021 

Jesenski 

pohod 

1.3. 2022 

Zimski ŠD 

(smučanje, 

pohod) 

15. 4. 2022 
Velikonočni 

pohod 

15. 6. 2022 
Pohod po 

Veliki 
planini 

22. 6. 2022 
Zabavne 

športne igre 

4.b 5 5 100 24. 9. 2021 

Jesensk

i pohod 

1.3. 2022 

Zimski ŠD 

(smučanje, 

pohod) 

15. 4. 2022 

Velikonočni 

pohod 

 

15. 6. 2022 
Pohod po 

Veliki 
planini 

 

22. 6. 2022 
Zabavne 

športne igre 

5.a 5 5 100 13. 9. 2021 
Plavanje in 
igre v vodi 

20. 10. 
2021 

Jesenski 
pohod- slap 

Orglice 

16. 3. 2022 
Spomladanski 

pohod- 
Samotni mlin 

10. 5. 2022 
Kolesarski 
in prometni 

ŠD 

21. 6. 2022 
Plavanje in 

vodne 
aktivnosti v 

Snoviku 

5.b 5 5 100 13. 6. 2022 
Plavanje in 
igre v vodi 

20. 10. 
2021 

Jesenski 
pohod- 

slap Orglice 

16. 3.2022 
Spomladanski 

pohod- 
Samotni mlin 

10. 5. 2022 
Kolesarski 
in prometni 

ŠD 

21. 6. 2022 

Plavanje in 
vodne 

aktivnosti v 
Snoviku  

6.a 5 5 100 
Drsalni 

mehurček 
20. 1. 2022 

14. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

12. 11. 2021 

Pohod v 

sredogorje 

Kranjska reber 

24. 5. 2022 
Igre z žogo  

 

21. 6. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
naravi  

6.b 5 5 100 
Drsalni 

mehurček 
27. 1. 2022 

14. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 
 

12. 11. 2021 

Pohod v 

sredogorje 

Kranjska reber 

24. 5. 2022 
Igre z žogo  

 

21. 6. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
naravi  

6.c 5 5 100 
Drsalni 

mehurček 
20. 1. 2022 

14. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

12. 11. 2021 

Pohod v 

sredogorje 

Kranjska reber 

24. 5. 2022 
Igre z žogo  

21. 6. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
naravi  

6.č 5 5 100 
Drsalni 

mehurček 
20. 1. 2022 

14. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

12. 11. 2021 

Pohod v 

sredogorje 

Kranjska reber 

24. 5. 2022 
Igre z žogo  

21. 6. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
naravi  

7.a 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

25. 1. 2022 

12. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

10. 5. 2022 
Pohod na 

taboru 

Igre z žogo 
1. 4. 2022 

22. 06. 2022 
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Športne 
dejavnosti v 

naravi  

7.b 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

25. 1. 2022 

12. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

10. 5. 2022 
Pohod na 

taboru 

Igre z žogo 
1. 4. 2022 

22. 06. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
naravi  

7.c 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

25. 1. 2022 

12. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

10. 5. 2022 
Pohod na 

taboru 

Igre z žogo 
1. 4. 2022 

22. 06. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
naravi  

7.č 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

25. 1. 2022 

12. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

10. 5. 2022 
Pohod na 

taboru 

Igre z žogo 
1. 4. 2022 

22. 06. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
naravi  

8.a 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

27. 1. 2022 
 
 

12. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

17. 6. 2022 

Pohod v 

sredogorje 

Planina Koren 

16. 5. 2022 
Igre z žogo 

20. 6. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
pustolovskem 

parku in na 
igriščih za 
odbojko na 

mivki 

8.b 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

20. 1. 2022 
 

12. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

17. 6. 2022 

Pohod v 

sredogorje 

Planina Koren 

 

16. 5. 2022 
Igre z žogo 

20. 6. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
pustolovskem 

parku in na 
igriščih za 
odbojko na 

mivki 

8.c 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

27. 1. 2022 

12. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

17. 6. 2022 

Pohod v 

sredogorje 

Planina Koren 

 

16. 5. 2022 
Igre z žogo 

20. 6. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
pustolovskem 

parku in na 
igriščih za 
odbojko na 

mivki 

8.č 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

27. 1. 2022 

12. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

17. 6. 2022 

Pohod v 

sredogorje 

Planina Koren 

16. 5. 2022 
Igre z žogo 

20. 6. 2022 
Športne 

dejavnosti v 
pustolovskem 

parku in na 
igriščih za 
odbojko na 

mivki 

9.a 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

10. 2. 2022 

14. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

20.10. 2021 

Pohod v 

sredogorje 

Korošaški 

slapovi 

9. 6. 2022 
Igre z žogo 

 

7. 6. 2022  
Robinzonsko 
čolnarjenje 
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9.b 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

10. 2. 2022 

14. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

20.10. 2021 

Pohod v 

sredogorje 

Korošaški 
slapovi 

9. 6. 2022 
Igre z žogo 

7. 6. 2022  
Robinzonsko 
čolnarjenje 

9.c 5 5 100 Drsalni 
mehurček 

10. 2. 2022 

14. 4. 2022 
Športni dan 

atletika 

20.10. 2021 

Pohod v 

sredogorje 

Korošaški 
slapovi 

9. 6. 2022 
Igre z žogo 

7. 6. 2022  
Robinzonsko 
čolnarjenje 

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. 2021 

Bonton 

 

24. 12. 2021 

Gledališka predstava 
PIKA NOGAVIČKA 

OBIŠČE BOŽIČKA 

20. 5. 2022 

Osrednješolska 

prireditev 

 

3. 6. 2022 

Peter in volk  

Policijski,simf

onični 

orkester 

1.ME 4 4 100 8. 10. 2021 

Bonton 

 

9. 2. 2022  
Baletna predstava, 

Biserni zaliv 

april 2022 
Zaključek bralne 

značke 

20. 5. 2022 
Osrednješols
ka prireditev 

1.TU 4 4 100 8. 10. 2021 

Bonton 
6. 12. 2021 
Gledališka 

predstava Zelišča 

male čarovnice 

25. 4. 2022 
Glasbene 
delavnice 

20. 5. 2022 
Osrednješol

ska 
prireditev 

2.NE 4 4 100 8. 10. 2021 

Bonton 

24. 12. 2021 

Gledališka predstava 
PIKA NOGAVIČKA 

OBIŠČE BOŽIČKA 

20. 5. 2022 

Osrednješolska 

prireditev 

 

 

3. 6. 2022 

Peter in volk  

Policijski 

simfonični 

orkester 

2.ME 4 4 100 8. 10. 2021 

Bonton 

 

9. 2. 2022  
Baletna predstava 

Biserni zaliv 

 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

22. 6. 2022 
Ogled filmske 

predstave 

Poletje v 

školjki 

3.NE 4 4 100 8. 10. 2021 

Bonton 

 

24. 12.  2021 

Gledališka predstava 

Biserni zaliv 

15. 3. 2022 
Policijski 

simfonični 
orkester – 

Martin Krpan 

20. 5. 2022 
Osrednješol

ska 
prireditev 

3.ME 4 4 100 8. 10.2021 
Bonton 

 

9. 2. 2022 
Baletna predstava 

Biserni zaliv 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

31. 5. 2022 
Zaključek 

bralne 
značke 

2.,3. 
TU 

4 4 100 8. 10.2021 
Bonton 

 

24. 12. 2021 
Baletna predstava 

Biserni zaliv 

25. 4. 2022 
Glasbene 
delavnice 

20. 5. 2022 
Osrednješol

ska 
prireditev 
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4.ME 3 3 100 8. 10.2021 
Bonton 

9. 2. 2022 
Baletna predstava 

Biserni zaliv 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

/ 

4.NE 3 3 100 8. 10. 2021 

Bonton 

 

24.12. 2021 

Gledališka 

predstava Pika 

Nogavička obišče 

Božička 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

/ 

5.ME 3 3 100 8. 10. 2021 
Bonton 

9. 2. 2022 
Baletna predstava 

Biserni zaliv 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

/ 

5. NE 3 3 100 8. 10. 2021 
Bonton 

 

24. 12. 2021 

Gledališka predstava 

Pika Nogavička 

obišče Božička  

15. 3. 2021 
Glasbena 
mladina 

Slovenije -Martin 
Krpan 

/ 

4.,5. 
TU 

4 3 100 8. 10. 2021 
Bonton 

 

24. 12. 2021 
Gledališka 

predstava Pika 

Nogavička obišče 

Božička 

20. 5. 2022 
Osrednješolska 

prireditev 

/ 

1.,2. 
VP  

4 4 100 8. 10. 2021 
Bonton 

4. 2. 2022  
Prešernov dan 

 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

15. 6. 2022  
Igramo se 
gledališče 

3.,4. 
VP 

4 4 100 8. 10. 2021 
Bonton 

4. 2. 2022  
Prešernov dan 

17. 5. 2022 
Eko dan 

15. 6. 2022   
Igramo se 
gledališče 

 

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

1.NE 3 3 100 17. 5.  2022 

Eko dan 

13. 6. 2022 

Živalski vrt 
22. 6. 2022 
Arboretum 

1.ME 3 3 100 20. 10. 2021 
Kraljestvo rastlin in 
živali, Arboretum 

26. 5. 2022 
Zdrav življenjski slog 

 

9. 6. 2022 

Jama Pekel in 

Tropska hiša 

1. TU 3 3 100 19. 10. 2021 
Gozd jeseni 

10. 5. 2022 
Vzgoja za zdravje 

14. 6. 2022 
Velika planina 

2.ME 3 3 100 20. 10. 2021 
Kraljestvo rastlin in 
živali, Arboretum 

23. 3. 2022 
Tabor - Lov na 

lisico, Živali v domu 

9. 6. 2022 

Jama Pekel in 

Tropska hiša 

2.NE 3 3 100 23. 3. 2022 

Tabor: Živali v domu, 

Lov na lisico 

13. 6. 2022 

Živalski vrt 

22. 6. 2022 
Arboretum 

3.NE 3 3 100 1. 6. 2022 
Skrb za zdravje in 

čutila 

13. 6. 2022 

Živalski vrt 

22. 6. 2022 
Arboretum 

3.ME 3 3 100 23. 5. 2022 
Skrb za zdravje in 

čutila 

20. 10. 2021 
 Arboretum 

 

1. 6. 2022 
Jama Pekel in 
Tropska hiša 
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2.,3. 
TU 

 

3 3 100 23. 3. 2022 
Tabor: Živali v domu, 

2.r 
23. 3. 2022 
Čutila, 3. r 

10. 5. 2022 
Vzgoja za zdravje 

 

14. 6. 2022 
Velika planina 

 

4.ME 3 3 100 20. 10. 2021  
Arboretum  

9. 5. 2022  
Moje telo 

 

1. 6. 2022 
Jama Pekel in 
Tropska hiša 

4.NE 3 3 100 13. 6. 2022 

Živalski vrt 

15. 6. 2022 
Rastlinstvo Velike 

planine 

22. 6. 2022  
Arboretum 

5. ME 3 3 100 9. 6. 2022 
Jama Pekel in 
Tropska hiša 

21. 6. 2022 
Naravna okolja v 

bližnji okolici 

22. 6. 2022 
Zeliščni dan 

5.NE 3 3 100 13. 6. 2022 

Živalski vrt 
21. 6. 2022 

Začutimo naravo 

22. 6. 2022  
Arboretum 

4.,5. 
TU 

3 3 100 25. 4. 2022 

Ekologija:  

Biserni zaliv 

14. 6. 2022 
Rastlinstvo Velike 

planine 

17. 6. 2022 
Moje telo in 
odraščanje 

1.,2. 
VP 

3 3 100 24. 9. 2021 
Arboretum 

22. 3. 2022 
Gozd spomladi 

(2.r - tabor) 

23. 6. 2022 
Življenjsko okolje - 

morje 

3.,4. 
VP 

3 3 100 24. 9. 2021 
Arboretum 

22. 3. 2022 
Gozd spomladi 

23. 6. 2022 

Življenjsko okolje - 

morje 

 
TEHNIŠKI DNEVI 

     1. 2. 3. 4. 

  Plan Real % datum, vsebina datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

1.NE 3 3 100 6. 10. 2021 
Dan iger in igrač 

 

4. 4. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

6. 4. 2022 
Pomlad 

 

 

1.ME 3 3 100 11.10.2021 
 Izdelovanje 

glasbil in igrač 
iz odpadnega 

materiala 

17.12.2021 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 
 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

 

1.TU 3 3 100 1. 3. 2022 
Pustne maske 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

8. 6. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

 

2.NE 3 3 100 21. 3. 2022 

Tabor -  Lego 
pravljičarji, Igre 
naših dedkov in 

babic 

4. 4. 2022 

Učim se in 

vzgajam za 

IKT 

 

17. 5.  2022 

Eko dan 

 

 

 

2.ME 3 3 100 17.12.2021 
Učim se in 

vzgajam za IKT 

21. 3. 2022 
Tabor -  
Lego 

17. 5. 2022 
Eko dan 
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pravljičarji, 
Igre naših 
dedkov in 

babic 

3.NE 3 3 100 17. 11. 2021 

Vozila 

 

5. 4. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

17. 5.  2022 

Eko dan 

 

 

3.ME 3 3 100 6. 10. 2022 

Delavnica ob 

tednu otroka 

4. 3. 2022  
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

2.,3.TU 
 

3 3 100 24. 3. 2022 
Tabor -  Lego 

pravljičarji, Igre 
naših dedkov in 

babic,2.r 
1. 3. 2022 

Pustne 
maske,3.r 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

9. 6. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 
 

 

4.NE 4 4 100 7.12. 2021 
Izdelava 

papirnate hiške 

1. 3. 2022 
Elektrika 

6. 5. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

4.ME 4 4 100 11. 11. 2021 
Lastnosti snovi 

se lahko 
spreminjajo 

7. 3. 2022  
Elektrika 

17. 5. 2022  
Eko dan 

24. 1. 2022  
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

5.ME 4 4 100 24. 1. 2022  
Učim se in 

vzgajam za IKT 

4. 4. 
2022 

Odraščanje 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

27. 5. 2022 
Kamnik moje 

mesto 

5.NE 4 4 100 6. 5. 2022 
Učim se in 

vzgajam za IKT 

17. 5. 2022 
Eko dan 

 

20. 6. 2022 
Gonila 

27. 5. 2022 
Kamnik moje 

mesto 

4., 5. 
TU 

4 4 100 1. 3. 2022 
Pustne maske 

24. 3. 2022 
Izdelovanje 

naprav 

17. 5. 2022 
Eko dan 

9. 6. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

1.,2. 
VP 

3 3 100 25. 11. 2021 
Ustvarjanje z 

naravnimi 
materiali 

19. 1. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 

23. 3. 2022 
Delavnica ob 
materinskem 

dnevu  
(2.r - tabor) 

 

3.,4. 
VP 

4 3 75 25. 11. 2021 
Ustvarjanje z 

naravnimi 
materiali 

19. 1. 2022 
Učim se in 
vzgajam za 

IKT 
 

23. 3. 2022 
Delavnica ob 
materinskem 

dnevu 

Ni bil realiziran 
zaradi 

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

vsebina 

datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

datum, 
vsebina 

1.NE 5 5 100 21. 9. 2021 

Evropski 

šolski športni 

dan 

13. 4. 2022 

Plezanje in 

kegljanje  

19. 4. 2022 

Atletika 

Katja Kordiš 

17. 6. 2022 
Spomladanski 

pohod 

23. 6. 
2022 
Stare 

otroške 
igre 

1.ME 5 5 100 23. 9. 2022 
Evropski 

šolski športni 
dan 

16. 2. 2022 

Drsanje 

19. 4. 2022 
Meritve za 
ŠV karton  

20. 6. 2022 
Plavanje 

 

23. 6. 
2022 

Športno-
družabne 

igre 

1.TU 5 5 100 14. 9. 2021 
Jesenski 

pohod 

23. 9. 2021 
Evropski 

šolski 
športni dan 

15. 12. 2021 
Zimski 

športni dan 

24. 3. 2022 
Športne igre 

22. 6. 
2022 

Zdravilni 
gaj 

 

2.NE 5 5 100 21. 9. 2021 

Evropski 

šolski športni 

dan 

 

 

7. 10. 2021 

Korak k 

sončku 

 

 

22. 3. 2022 
Tabor: 

Dolenja vas 
pri Čatežu 
(Zaplaške 
stezice) 

13. 4. 2022 

Kegljanje in 

plezanje na 

plezalni steni  

 

19. 4. 

2022 

Atletika 

 

 

2.ME 5 5 100 23. 9. 2022 
Evropski 

šolski športni 

dan 

 

16. 2. 2022 

Drsanje  

22. 3. 2022 

Tabor -  

pohod 

Zaplaške 

stezice, 

plezanje 

19. 4. 2022 
Meritve za ŠV 

karton  
 

20. 6. 
2022 

Plavanje 

3.NE 5 5 100 23. 9. 2021 
Živalska 

abeceda in 
pohod 

14.12. 2021 
Zimski ŠD, 
sankanje 

 

11. 4. 2022 

Kegljanje in 
plezanje na 

plezalni steni 

19. 4. 2022 

Atletika 
 

17. 6. 
2022 

Pomlada
n- ski 
pohod 

3.ME 5 5 100 23. 9. 2022 
Evropski 

športni dan 

16. 2. 2022 

Drsanje 

19. 4. 2022 
Meritve za 
ŠV karton  

20. 6. 2022  
Plavanje 

23. 6. 
2022 

Športno-
družabne 

igre 
 

2.,3. 
TU 

5 5 100 14. 9. 2021 
Jesenski 
pohod 

23. 9. 2021 
Evropski 

športni dan 
 

16. 12. 2021 
Zimski 

športni dan 
 

25. 3. 2022 
Tabor: 

Zaplaške 
stezice 2.r 
24. 3. 2022 
Športne igre 

3.r 

22. 6. 
2022 

Zdravilni 
gaj 

4.NE 5 5 100 21. 9. 2021 
Evropski 

šolski športni 

dan 

10. 3. 2022 

Šolar na 

smuči 

11. 4. 2022 
Kegljanje in 

plezanje na 

plezalni steni 

19. 4. 2022 

Atletika 

 

17. 6. 
2022 

Pohod 
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4.ME 5 5 100 23. 9. 2022 
Evropski 

športni dan 

14. 2. 2022 
 Drsanje 

19. 4. 2022 
Meritve za 
ŠV karton  

10. 3. 2022 
Šolar na 

smuči 

20. 6. 
2022 

Plavanje 

5.ME 5 5 100 23. 9. 2022 
Evropski 

športni dan 

13. 9. 2022 

Športne 

igre v vodi 

(LŠVN) 

19. 4. 2022 
Meritve za 
ŠV karton  

16. 5. 2022 

Kolesarski 

poligon  

14. 2. 
2022 

Drsanje 

5.NE 5 5 100 13. 9. 2022 

Športne 

igre v vodi 

(LŠVN) 

21. 9. 2021 

Evropski 

šolski 

športni dan 

15. 4. 2022 

Kegljanje in 

plezanje na 

plezalni steni  

19. 4. 2022 

Atletika 

 

 

18. 5. 
2022 

Kolesarsk
i poligon 

4.,5. 
TU 

5 5 100 14. 9. 2021 
Jesenski 

pohod, 4.r 
13. 9. 2022 

Športne 
igre v vodi 

(LŠVN) 

23. 9. 2021 

Evropski 

športni dan 

 

10. 3. 2022 
Šolar na 

smuči 

23. 5. 2022 
Kolesarski 

poligon 

22. 6. 
2022 

Zdravilni 
gaj 

1.,2. 
VP 

5 5 100 8. 9. 2021 
Jesenski 

pohod 

23. 9. 2021 

Evropski 

športni dan 

15. 12. 2021 

Zimski ŠD- 

sankanje 

22. 3. 2022 – 
2.r tabor – 

pohod 
Zaplaške 
stezice 

1.r - 
nerealiziran 

zaradi tabora 2.r 
- nismo mogli 

uskladiti 
terminov 

22. 6. 
2022 

Igre na 
travniku 

3.,4. 
VP 

5 5 100 8. 9. 2021 
Jesenski 

pohod 

23. 9. 2021 
Evropski 

športni dan 

15. 12. 2021 

Zimski ŠD- 

sankanje 

10. 3. 2022 
Šolar na 

smuči 

22. 6. 
2022 

Igre na 
travniku 

 

4. 3. 4. EKSKURZIJE 

Razred Cilj (smer) Datum realizacije Vodja 

9. a, b, c Močilnik, Cerknica, Škocjanske jame Ni bilo realizirano. Urška Gostečnik 

8.a, b, c, č Idrija, Sp. Novaki, Most na Soči 13. 6. 2022 Urška Gostečnik 

6.a, b, c, č Štajerska (Celje, Žička kartuzija) 8. 6. 2022 Ema Vidic Judež 

7.a,b,c,č Koper, Piran, Sečovlje Ni bilo realizirano. Ema Vidic Judež 

9. razred  
(IP nemščina) 

Berchtesgaden, rudnik soli in 

Kraljevo jezero 
Ni bilo realizirano. Lidija Vidmar 
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6., 7. 8 razred 
(IP nemščina) 

Čokoladnica Zotter in Graz Ni bilo realizirano. Lidija Vidmar 

 

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 2021/22 so na šoli potekala naslednja medpredmetna povezovanja:  
 

Naslov Tema, datum Razred Nosilec  

Trubarjev dan Učenci so spoznavali oblačilno 
kulturo 16. stoletja, izdelovali so 

ovitke za knjige, narejene iz usnja, 
imeli so govorne nastope, spoznavali 

so življenje in delo protestantskih 
piscev ter tudi glasbo iz tega 

obdobja. 
21. 10. 2021 

9. razred Jana Jus 

Prešernov dan Učenci so pri tehniki in tehnologiji, 
likovni umetnosti, zgodovini, glasbeni 

umetnosti in slovenščini izvajali 
različne aktivnosti (pisanje pesmi, 
risanje na temo Povodnega moža, 

lepopis …),  
24. 1. 2022 

8. razred Tadeja Kilar 

Naravoslovni dan 
plastične vrečke 

Učenci so medpredmetno pogledali 
na problem plastičnih vrečk za 

enkratno uporabo. Povezali smo cilje 
naravoslovja, slovenščine, tehnike in 

tehnologije, geografije in z učenci 
razvijali digitalne kompetence. 

9. 3. 2022 

6. razred ATS STEM 
delovna 
skupina 

Naravoslovni dan Gozd V naravi smo spoznavali sistem 
rastlin, značilnosti dreves, 

prehranjevalni splet, merili in iz 
naravnega materiala oblikovali 

geometrijske like in telesa.  
20. 6. 2022 

6. razred Tilen 
Miklavčič 

Naravoslovni dan Odnosi Spoznavali smo odnose v naravi in 
odnose ljudi v življenju. 

19.10.2021 

7. razred Monika 
Jelenc 

Naravoslovni dan Zvok in 

valovanje 

Povezali smo naravoslovje in glasbo. 
21.6.2022 

7. razred Monika 
Jelenc 

Tehniški dan Obdelava 

podatkov 

Matematika in računalništvo (Excel, 
branje računalniških preglednic in 

prikazov) 
21. 6. 2022 

8. razred Nina Maček 
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Prešernov dan 

 

Spoznavanje pesnika Franceta 

Prešerna in slovenskega kulturnega 

praznika 

3. in 4. 2. 2022 

1. razred razredničarke 

Albrehtov dan 

 

Življenje in delo Frana Albrehta  

17. 11. 2021 

1. razred 

 

razredničarke 
 

Življenje nekoč Šolska geološka zbirka 

April 2022 

2.a, 2.b Barbara 
Spruk Golob, 
Maja Škrjanc, 

Monika 
Jelenc 

Prst 1. 4. 2022 
 Učenci so spoznali postopek 
raziskovanja. Raziskovali so prst. 
 
6. 3. 2022 Raziskovanje prsti 

5. NE 
 
 
 

5. ME 

Monika 
Jelenc 

 
 

Monika 
Jelenc, 
Bernarda 
Rifel 

Religije in kulture Medpredmetno povezovanje 
družboslovnih področij.  

14. 12. 2021 

7. razred Mirjam 
Hribernik 
Benčina 

 

4. 3. 6. ŠOLA V NARAVI, TABORI 

 
A. LETNA ŠOLA V NARAVI 
Savudrija, 13. do 17. september 2021 
vodja: Denise Zajc 
Izvleček poročila:  
Letno šolo v naravi smo organizirali za učence petih razredov. 
Izvajali smo različne načrtovane aktivnosti v vodi in ob njej. Učenci so bili razdeljeni v 
plavalne skupine, ki so jih vodili plavalni učitelji.  
Raziskovali smo okolje, v katerem smo bivali, pripravili smo različne športne in likovne 
dejavnosti, organizirali smo večerne prireditve. Pouk so izvajale učiteljice razrednega pouka v 
naravi.  
 
Učenci 5. b so morali septembra ostati doma zaradi odrejene karantene. Te učence smo peljali 
v letno šolo v naravi v Savudrijo od 13. do 17. junija 2022. Tudi s temi učenci smo izpeljali 
podoben program.  
 
 

B. ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
Cerkno, 20. 12. do 24. 12. 2021 
vodja: Aleš Prosen 
Izvleček poročila: 
Učenci in starši so v mesecu oktobru dobili prijavnice za zimsko šolo v naravi. V ZŠN smo 
peljali 84 učencev. 
Učenci, ki so ostali doma, so vzeli dopust.  
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V šoli smo poskrbeli za učence, ki niso imeli svoje opreme. Tako smo razdelili šolsko opremo 
med 41 učencev. Učenci, ki so zaprosili za subvencijo šole v naravi in jo tudi dobili ne plačajo 
izposoje opreme po ceniku. 
Učenci so bili razdeljeni v 8 smučarskih skupin, ki so jih vodili učitelji smučanja: Veronika 
Vodnik, Andrej Kunčič, Katja Kordiš, Mojca Kališnik, Simeon Klokočovnik, Manca Smolnikar, 
Aleš Prosen in Brane Božič. 
Prvi dan smo imeli 26 začetnikov in 58 smučarjev. Vsi učenci so osvojili osnove smučanja in 
uporabe smučarskih naprav. Vsi so se lahko samostojno spustili po lahkih progah in se vrnili 
na vrh smučišča z uporabo vlečnic. Smučarji so utrdili svoje znanje in ga nadgradili. 
Cena na učenca je bila 242,06€. 
 

C. TABORI 
RAZRED/Vrsta KRAJ ČAS VSEBINA 

2.a, 2. b, 2.TU 

Naravoslovni 

tabor 

Dolenja 
vas pri 
Čatežu 

23. 3. - 25. 
3. 2022 

 

1. ŠPORTNI DAN: 
-pohod po gozdni poti Zaplaške stezice: po poti smo 
si ogledali- jazbino, listavce, iglavce, bodiko, sledi 
živali... Pohod je trajal 2 uri in pol.  
-plezanje na plezalni steni doma Čebelica: vsi 
učenci so se preskusili v športnem plezanju. Večina 
je plezala prvič. 
  
2.NARAVOSLOVNI DAN: 
-spoznavanje živali v domu Čebelica: od blizu smo si 
ogledali paličnjake, želvo, ribe in 2 papigi. Otrokom 
je bila najbolj všeč želva. 
-orientacija Lov na lisico: v šestih skupinah so se 
otroci podali na pot in reševali različne orientacijske 
naloge. Na koncu je najboljša ekipa dobila priznanje. 
  
3.TEHNIŠKI DAN: 
-Lego pravljičarji: iz lego kock so morali sestaviti 
zgodbo in jo predstaviti ostalim skupinam. 
-Igre dedkov in babic: na igrišču so se igrali stare 
otroške igre. 
-Igrajmo se z lesom: sestavljali so skulpture iz lesa. 
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2.NE, 2.ME, 

2.VP 

Naravoslovni 

tabor 

Dolenja 
vas pri 
Čatežu 

21. 3. - 23. 
3. 2022 

 

1.ŠPORTNI DAN: 
-pohod po gozdni poti Zaplaške stezice: po poti smo 
si ogledali- jazbino, listavce, iglavce, bodiko, sledi 
živali... Pohod je trajal 2 uri in pol.  
-plezanje na plezalni steni doma Čebelica: vsi 
učenci so se preskusili v športnem plezanju. Večina 
je plezala prvič. 
  
2.NARAVOSLOVNI DAN: 
-spoznavanje živali v domu Čebelica: od blizu smo si 
ogledali paličnjake, želvo, ribe in 2 papigi. Otrokom 
je bila najbolj všeč želva. 
-orientacija Lov na lisico: v šestih skupinah so se 
otroci podali na pot in reševali različne orientacijske 
naloge. Na koncu je najboljša ekipa dobila priznanje. 
  
3.TEHNIŠKI DAN: 
-Lego pravljičarji: iz lego kock so morali sestaviti 
zgodbo in jo predstaviti ostalim skupinam. 
-Igre dedkov in babic: na igrišču so se igrali stare 
otroške igre. 
-Igrajmo se z lesom: sestavljali so skulpture iz lesa. 

7. a in č CŠOD 
Štrk- Ptuj  

9. 5. - 13. 
5. 2022 

ŠD - pohod 

MAT – obdelava podatkov in merjenje 

TJA - Holidays 

LUM – grafika 

SLO – opis kraja 

ŠPO - preživetje v naravi. lokostrelstvo, kolesarstvo, 
veslanje (kajak) 
GEO – Slovenija v Evropi Obpanosnonske  
pokrajine 

7. b in c CŠOD 
Peca 

9. 5. - 13. 
5. 2022 

 

ŠD - Pohod 

ND - Preživetje v naravi 
MAT – Obdelava podatkov in merjenje 

TJA - Holidays 

LUM – Grafika 

SLO – Opis kraja 

ŠPO - Preživetje v naravi 
GEO – Slovenija 

 

A. POROČILO NARAVOSLOVNEGA TABORA - 2. RAZRED – MŠ  
 
Z učenci 2.a, 2.b ter 2.TU smo se od 23. 3. do 25. 3. 2022 odpravili na naravoslovni tabor. 
Bivali smo v CŠOD Čebelica, v Dolenji vasi pri Čatežu. 
 
Na taboru smo realizirali 3 dneve dejavnosti: 
  
1.ŠPORTNI DAN: 
-pohod po gozdni poti Zaplaške stezice: po poti smo si ogledali- jazbino, listavce, iglavce, 
bodiko, sledi živali... Pohod je trajal 2 uri in pol.  
-plezanje na plezalni steni doma Čebelica: vsi učenci so se preskusili v športnem plezanju. 
Večina je plezala prvič. 
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2.NARAVOSLOVNI DAN: 
-spoznavanje živali v domu Čebelica: od blizu smo si ogledali paličnjake, želvo, ribe in 2 papigi. 
Otrokom je bila najbolj všeč želva. 
-orientacija Lov na lisico: v šestih skupinah so se otroci podali na pot in reševali različne 
orientacijske naloge. Na koncu je najboljša ekipa dobila priznanje. 
  
3.TEHNIŠKI DAN: 
-Lego pravljičarji: iz lego kock so morali sestaviti zgodbo in jo predstaviti ostalim skupinam. 
-Igre dedkov in babic: na igrišču so se igrali stare otroške igre. 
-Igrajmo se z lesom: sestavljali so skulpture iz lesa. 
  
Tabor je v celoti uspel. Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji: 

- varno hoditi v skupini, 
- prehoditi pot od doma Čebelica do vrha Zaplaških stezic in nazaj, 
- se spoznati z osnovnimi pravili plezanja, 
- se preizkusiti v plezanju, 
- spoznati živali v domu Čebelica, 
- uriti se v orientacijskih igrah, 
- iz lego kock sestaviti zgodbo, 
- spoznati in se igrati stare igre, 
- sestaviti skulpture iz lesa. 

 
B. POROČILO NARAVOSLOVNEGA TABORA - 2. RAZRED - PŠ 
 
Z učenci 2.NE, 2.ME ter 2VP smo se od 23. 3. do 25. 3. 2022 odpravili na naravoslovni tabor. 
Bivali smo v CŠOD Čebelica, v Dolenji vasi pri Čatežu. 
 
Na taboru smo realizirali 3 dneve dejavnosti: 
  
1.ŠPORTNI DAN: 
-pohod po gozdni poti Zaplaške stezice: po poti smo si ogledali- jazbino, listavce, iglavce, 
bodiko, sledi živali... Pohod je trajal 2 uri in pol.  
-plezanje na plezalni steni doma Čebelica: vsi učenci so se preskusili v športnem plezanju. 
Večina je plezala prvič. 
  
2.NARAVOSLOVNI DAN: 
-spoznavanje živali v domu Čebelica: od blizu smo si ogledali paličnjake, želvo, ribe in 2 papigi. 
Otrokom je bila najbolj všeč želva. 
-orientacija Lov na lisico: v šestih skupinah so se otroci podali na pot in reševali različne 
orientacijske naloge. Na koncu je najboljša ekipa dobila priznanje. 
  
3.TEHNIŠKI DAN: 
-Lego pravljičarji: iz lego kock so morali sestaviti zgodbo in jo predstaviti ostalim skupinam. 
-Igre dedkov in babic: na igrišču so se igrali stare otroške igre. 
-Igrajmo se z lesom: sestavljali so skulpture iz lesa. 
  
Tabor je v celoti uspel. Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji: 

- varno hoditi v skupini, 
- prehoditi pot od doma Čebelica do vrha Zaplaških stezic in nazaj, 
- se spoznati z osnovnimi pravili plezanja, 
- se preizkusiti v plezanju, 
- spoznati živali v domu Čebelica, 
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- uriti se v orientacijskih igrah, 
- iz lego kock sestaviti zgodbo, 
- spoznati in se igrati stare igre, 
- sestaviti skulpture iz lesa. 

 
C. POROČILO NARAVOSLOVNEGA TABORA - 7. RAZRED   
Tabor je potekal od  9. 5. do 13. 5. 2022 
7.b in 7.c je bival v  CŠOD Peca, 7.a in 7.č sta bivala v domu Štrk.   
Izvajali smo različne naravoslovne in družboslovne vsebine s poudarkom na gibanju. 
Motivacija za delo je bila visoka. Pedagoško delo učiteljev na CŠOD je bilo kvalitetno in 
prilagojeno trenutni situaciji in potrebam otrok. Večino časa smo se učili na prostem (okolica 
doma, gozd, travnik). Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, zato smo poleg pouka izvedli tudi 
številne športne aktivnosti na prostem (pohod, kolesarjenje, lokostrelstvo, veslanje). 
Realizirali smo vse načrtovane cilje.  
Cilji: 
- Spoznavanje naravnogeografskih in družbeno geografskih značilnosti obpanonskerga 
sveta. 
- Odkrivanje in vrednotenje kulturne dediščine. 
- Razvijanje odgovornega odnosa do kolja. 
- Izpopolnjevanje in nadgrajevanje različnih gibalnih sposobnosti. 
- Razvijanje empatije, druženje z vrstniki in sobivanje v skupini. 
- Spodbujanje kreativnosti in medsebojno sodelovanje. 
- Skrb za osebno higieno in razvijanje odgovornega odnosa do lastnine. 
 
Učenci  in starši so bili s potekom in izvedbo tabora zadovoljni. Zardi epidemioloških ukrepov 
je bilo druženje v preteklih dveh letih zalo omejeno, zato je bil ta tabor zelo pričakovan in nujno 
potreben. Tako učencem kot učiteljem je omogočil, da smo se med seboj boje spoznali in 
povezali.  
 

4. 3. 7. PLAVALNI TEČAJ, PLAVALNO OPISMENJEVANJE 

 
A. PLAVALNI TEČAJ 
Vodja: Brane Božič 
Plavalni učitelji: Tamara Bračič, Simeon Klokočovnik, Ivanka Svetec, Andrej Kunčič, Mojca 

Kališnik in Katja Kordiš   

Čas izvedbe:   

• 1. 06. - 3. 06. in 13. 06. – 14. 06. 2022, za učence 3.a, 3.ME in 3.,4.VP (59  učencev) 

• 6. 06. - 7. 06., 10. 06. in 15. 06. – 16. 6. 2022, za učence 3.b, 3.NE in 3.TU (53 učencev) 

 

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 skupaj vključeno 112 učencev. Vključeni so bili tudi učenci 4.r z 

Vranje Peči (9), ki se lansko leto zaradi lažje organizacije tečaja niso udeležili. 

Plavalne aktivnosti so potekale na kamniškem odprtem bazenu Pod Skalco. Zaradi bližine 

bazena so učenci tja hodili peš. Učenci PŠ Tunjice so se s šolskim avtobusom pripeljali do 
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glavne avtobusne postaje, od koder so nato peš odšli do bazena. Nazaj so se odpeljali s 

postaje pred matično šolo, še prej pa so kosili na matični šoli. Za učence z PŠ Vranja Peč je 

bil organiziran prevoz s kombiji do bazena in nazaj. 

Ure učenja plavanja so bile realizirane kot ure športa.  

Preverjanje naučenega plavalnega znanja smo izvedli 14. 06. in 16. 06. 2022. 

Najmanj zlatega morskega konjička je osvojilo 105 učencev, 6 učencev ni bilo uspešnih pri 

doseganju temeljnega cilja, 1 učenec pa se preverjanja znanja plavanja iz opravičljivega 

razloga ni udeležil.  

Skupni rezultat preverjanja:  ZD – 1x, SD - 27x, BD – 63x, D – 12x, ZMK – 2x, SMK – 5x, 

BMK – 1x,  NEPREVERJENI – 1x.  

Opombe za prihodnje šolsko leto: Ob ugodnih vremenskih razmerah načrtovanje tečaja na 

odprtem kamniškem bazenu septembra 2022 in/ali junij 2023. 

 

B. PROJEKT PLAVALNO OPISMENJEVANJE 
Vodja: Tamara Bračič 
Poročilo o izvedbi: 
V okviru projekta PLAVALNO OPISMENJEVANJE smo dolžni preveriti plavalno znanje 

učencev šestih razredov. Večino učencev smo (21. 12. 2021) preverili v Cerknem (ZIMSKA 

ŠOLA V NARAVI), preostale pa v petek, 10. 6. 2022 na kamniškem bazenu. Skupno je bilo 

preverjenih 88 od 92 šestošolcev. Štiri učenke iz opravičljivih razlogov niso bile preverjene. 

Ocenjevali smo po kriterijih, ki so predpisani za preverjanje plavalnega znanja učencev. Devet 

učencev ni doseglo kriterijev za pridobitev bronastega delfina, kar pomeni, da imamo na šoli 

89,80% plavalcev (6. razred). Zaradi premajhnega števila neplavalcev plavali tečaj ni bil 

organiziran. 
 

 

 

4. 3. 8. KOLESARSKI IZPIT 

Vodja za matično šolo in PŠ Vranja Peč: Simeon Klokočovnik 
Kratko poročilo:  

V šolskem letu 2020/21 v 5.a in 5.b razredu ter v in 4. in 5. razredu podružni ne šole 

Vranja Peč nismo uspeli izvesti praktičnega dela kolesarskega izpita, zaradi Covid epidemije. 

Tako smo ga izvedli, v tem šolskem letu, tokrat z učenci 6. razredov. K izpitu je pristopilo 48 

učencev, dva učenca nista opravila teoretičnega dela, dva pa izpitne vožnje po mestu, tako da 

je le 44 učencev uspešno opravilo kolesarski izpit.  

V šolskem letu 2021/22 so pristopili k izpitu vsi učenci  5. a in 5. b razreda. Opravilo ga 

je 34 učencev. Eden ga ni mogel dokončati zaradi poškodbe, dva učenca pa nista uspela 

opraviti praktični del izpita. 

 
Vodja za PŠ Mekinje: Andrej Kunčič 
Kratko poročilo: 
Na Podružnični šoli Mekinje je kolesarski izpit opravljalo 16 učencev in tudi vsi učenci so 
kolesarski izpit uspešno opravili. Kolesarska trasa je vključevala vožnjo po glavni cesti, 
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stranskih cestah, zavijanje desno v križišču z upoštevanjem pravila srečanja in prednostne 
ceste, prečkanje ceste, kjer ni prehoda za pešce, mimovožnjo, vključevanje v promet, zavijanje 
levo na glavni cesti z upoštevanjem pravila srečanja in prednosti. Trasa je potekala v okolici 
šole. 
 
Vodja za PŠ Nevlje: Katja Kordiš 
Kratko poročilo: 
Praktične vožnje v cestnem prometu so se udeležili skoraj vsi učenci, ki so v šolskem letu 
2020/2021 obiskovali 5. razred na Podružnični šoli Nevlje. Le ena učenka ni pristopila k 
praktični vožnji v cestnem prometu. Na izpitni vožnji, ki je pri posamezni skupini potekala peto 
uro vožnje, so bili uspešni prav vsi učenci. Tako smo dobili 26 novih samostojnih udeležencev 
v cestnem prometu. Pri dveh učenkah je bil prisoten večji strah, ki smo ga s skupnimi močmi 
zmanjšali. Vsi učenci so imeli svoja kolesa. 
 

Vodja za PŠ Nevlje: Romana Lah 
Kratko poročilo: 
Na Podružnični šoli Nevlje je kolesarski izpit opravilo 23 učencev. Dvema učencema 
kolesarskega izpita nismo podelili. En učenec kljub dodatnemu poskusu ni bil uspešen na 
kolesarskem poligonu, učenka s cerebralno paralizo pa ni suverena v samostojni vožni na 
cestnih površinah, zato zadnjega dela izpita ni opravljala. Vsi učenci so bili uspešni pri 
teoretičnem delu. 
 
Vodja za PŠ Tunjice: Barbka Marin 
Kratko poročilo:  
Na Podružnični šoli Tunjice je kolesarski izpit opravljalo 17 učencev 4. in 5. razreda. 2 učenca 
kolesarskega izpita nista opravila. En učenec ni opravil teoretičnega dela, en učenec pa ni 
opravil praktičnega dela. Kolesarska trasa je vključevala vožnjo po glavni cesti, stranski cesti, 
zavijanje levo z upoštevanjem desnega pravila, zavijanje desno, vožnjo mimo, vključevanje v 
promet, varno zavijanje levo, upoštevanje znaka stop. Trasa je potekala v okolici šole.   

5. SPREMLJANJE POUKA – HOSPITACIJE  

Aktiv tujih jezikov Ravnatelj je hospitiral pri Ani Zeilhofer in Adriani Porovne.  
Hospitacija študentk razrednega pouka z angleščino pri Jani 
Razboršek in Špeli Štular. 

Družboslovni aktiv Maruša Urankar je hospitirala pri pouku likovne umetnosti, ko je bila 
tema impresionizem. Ravnatelj je hospitiral pri Maruši Urankar. Petra 
Haler je hospitirala na delavnicah v sklopu kulturnega dne.  

Naravoslovni aktiv Ravnatelj je hospitiral pri Nini Maček, Alešu Pršinu in Tanji Rozman 
pod vodstvom mentorice Brigite Repek Juvan. 
Hospitacija Kristine Kepe pri uri matematike. Medsebojno pa smo 
hospitirali pri izvedbi dni dejavnosti. 

Aktiv 5. razreda Spremljanje pouka smo izvedle v različnih oblikah: 
- izmenjava strokovnih mnenj in dobrih praks, 
- izmenjava med učenci petih razredov  - učenci dveh razredov 

so se medsebojno spremljali,  
- prisotnost študentk pri pouku v 5.a, 5.b, 5.NE, 5.TU, 5.ME. 
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Aktiv izvajalk DSP  Hospitacije v okviru aktiva smo izvedle pri izvedbi diagnostike (Šali 
narek, tekočnost branja).  
Pogosto smo izvajale delne hospitacije oz. posvetovanja in prikaze 
dela s posameznim učencem glede na potrebe posamezne izvajalke 
(prikaz uporabe določenega didaktičnega materiala, uvedbe novih 
znanj iz izobraževanj pri delu z učenci z dodatno strokovno pomočjo). 
Hospitacije smo izvedle tudi v razredu pri drugih strokovnih delavcih 
šole (uporaba digitalnih pripomočkov pri utrjevanju znanja). 
Hospitacije s strani ravnatelja so bile izvedene pri Kristini Kepe. 

Aktiv svetovalnih 
delavk 

Hospitacije v primeru učnih in vzgojnih težav učencev, v oddelkih v 
dogovoru z učitelji.  

 
Ravnatelj šole sem deloma skladno z Načrtom spremljanja pouka za šolsko leto 2021/2022 
izvedel individualna spremljanja pouka pri nekaj strokovnih delavcih šole vezano na splošno 
oziroma prvo spremljanje pouka. Pogovor z vsemi hospitanti je bil opravljen po opravljeni 
hospitaciji.  
Sodeloval sem tudi z mentorji Mirto Vrhovnik, Alešem Prosenom ter Brigito Repek Juvan. 
Spremljali smo po pet nastopov kandidatov za opravljanje strokovnega izpita: Ana Zeilhofer 
(angleščina), Katja Kordiš (šport) in Tanja Rozman (matematika). 

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.  Parlament  se 

je sestal dvakrat:  

1. Predstavitev mentoric in učencev, pogovor o temi šolskega parlamenta in načrtu dela. 

Učenci so na prvem srečanju napisali vprašanja za goste drugega srečanja.  

2. Na drugem srečanju so nas obiskali: gasilec (Jan David Klenjak), vojak (Peter Jazbinšek), 

policista – konjenika (Peter Gramc, Janez Ramovš). V uvodu so se predstavili, nato pa so jim 

učenci zastavili nekaj vprašanj v zvezi z njihovim delom. Na koncu sta policista- konjenika pred 

šolo pripeljala dva konja (lipicanca), ki so se ju učenci ogledali od blizu. 

 

Nova tema v šolskem letu 2022/23 je »Duševno zdravje otrok in mladih«. 

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.  
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Starši so sodelovali s svetovalno službo, predvsem ob vpisu novincev, med šolskim letom 
zaradi vzgojne in učne problematike.  
V vsakem oddelku je bilo organiziranih več roditeljskih sestankov, ki so jih razredniki zaradi 
izrednih razmer in preprečevanja širjenja okužb večinoma 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 največkrat potekala preko 
videopovezav. 
Aktivno vlogo pri vzdrževanju komunikacije med starši, ki jih predstavljajo na Svetu staršev in 
Svetu šole so imeli predstavniki oddelkov. 
Starši so sodelovali pri zbiranju sredstev za nadstandardne programe učencev in šolskih 
projektov v okviru Šolskega sklada. 

7. 1. POROČILO O DELOVANJU SVETA STARŠEV  

Svet staršev je poseben kolegijski organ zavoda, ki skrbi za organizirano uresničevanje 
interesa staršev v šoli kot javnem zavodu. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak 
oddelek šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku oddelka v 
začetku posameznega šolskega leta. Mandat predstavnikov staršev v svetu staršev je eno 
šolsko leto (tj. od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta prihodnjega koledarskega leta). 
Prvi sklic sveta staršev v posameznem šolskem letu opravi ravnatelj, nadaljnje sklice pa 
praviloma predsednik oz. predsednica sveta staršev.  
  
Ena najpomembnejših nalog oz. pristojnosti sveta staršev je potrjevanje (s soglasjem) skupne 
nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv ter potrjevanje 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 
Kamnik tudi v šolskem letu 2021/22. Obravnavali smo tudi posamezne vsebine, vezane na 
aktualno dogajanje. Predstavniki staršev učencev OŠ Frana Albrehta smo se v šolskem letu 
2021/22 sestali na treh rednih sejah (28.9.2021, 9.2.2022 in 24.5.2022). Zaradi epidemiološke 
situacije zaradi Covid-19 sta bili prvi dve seji izvedeni preko spletnih orodij in na daljavo, zadnja 
pa je bila izvedena z osebno prisotnostjo članov sveta staršev v prostorih šole, katere zapisnik 
smo potrjevali korespondenčno. 
  
Redna seja v septembru 2021 je bila kot vsako leto zaznamovana z izvolitvijo vodstva sveta 
staršev (Špela Grčar, predsednica in Katarina Sitar Šuštar, namestnica predsednice), s 
podajanjem pozitivnega mnenja o letnem delovnem načrtu (t. i. LDN) za prihajajoče (oz. 
tekoče) šolsko leto 2021/22, v okviru katerega smo starši dali soglasje tudi k predlogu 
ravnatelja o nadstandardnih storitvah; seznanili smo se z realizacijo LDN za preteklo šolsko 
leto 2020/21, evalvacijo načrta izboljšav in triletnim načrtom izboljšav za obdobje 2019-2022 
ter z razvojnim načrtom šole za obdobje 2021-2026, h kateremu smo dali tudi pozitivno mnenje. 
S pozitivnim mnenjem smo potrdili tudi predlog dopolnitev Pravil šolskega reda in Vzgojnega 
načrta, ki so bila potrebna zlasti zaradi nove situacije šolanja na daljavo (dodana so bila 
predvsem pravila vedenja med poukom na daljavo, opredeljene so bile kršitve ter ukrepi, ki se 
izvajajo v zvezi s tem). Seznanili smo se s poročilom o delu pretekle sestave sveta staršev ter 
potrdili oz. imenovali smo predstavnike v delovnih telesih šole: Upravni odbor šolskega sklada 
(Alenka Planinc, nadomestni mandat do 21. 9. 2022), pritožbena komisija (Špela Grčar, Aljoša 
Skubic, Blaž Munda, Barbara Mravljak, mandat 4 leta), komisija za šolsko prehrano (Aleš 
Kuhar, Katarina Sitar Šuštar,  mandat 1 leto), skupina za kakovost (Blaž Munda, mandat 1 
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leto), skupina za vzgojni načrt (Aljoša Skubic, Urška Drofenik, mandat 1 leto), skupina za 
ekošolo (Slavi Podbelšek Pavlič, mandat 1 leto). 
 
Redno sejo v februarju 2022 smo namenili izpostavljeni temi rezultatov nacionalnega preskusa 
znanja in poslušali strokovne ocene o razlogih za posamezne rezultate. Sejo smo namenili tudi 
tekoči problematiki pouka na daljavo, kjer smo obravnavali pohvale, težave, izzive, predloge 
za izboljšanje in sprejeli nekaj konkretnih ugotovitev ter priporočil. Obravnavali smo redno temo 
tekoče vzgojno-izobraževalne problematike, poslušali smo poročilo Upravnega odbora 
šolskega sklada ter se seznanili z najnovejšimi informacijami v zvezi z izgradnjo nove šole. 
 
Redna seja junija 2022 je po dolgem času zopet potekala v prostorih šole. Obravnavali smo 
redno temo tekoče vzgojno-izobraževalne problematike, poslušali smo poročilo o dogajanju na 
gradbišču nove šole. V skladu z zahtevo podzakonskega akta smo pravočasno potrdili tudi 
izbor oz. cene učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv, ki jih financiramo starši in 
so predvideni za naslednje šolsko leto 2022/23. Zaradi prenehanja statusa starša učenca naše 
šole eni od predstavnic staršev v svetu zavoda (Dragani Tomanić Trivundža), je bilo potrebno 
izvoliti nadomestnega predstavnika staršev v svetu zavoda naše šole – to je postala Alenka 
Planinc Rozman, z mandatom do izteka obstoječega mandata članom sveta zavoda. Starši 
smo se seznanili tudi z delom šolske komisije za prehrano (poročal Aleš Kuhar) in upravnega 
odbora šolskega sklada (poročala Alenka Planinc Rozman).  
 
Predstavniki staršev so na sejah postavili tudi več vprašanj v zvezi z aktualnimi dogodki. 
Odgovori so bili ažurno podani s strani šole na sami seji ali pisno. 
 
Pripravila: Špela Grčar 

 Predsednica Sveta staršev 

v šolskem letu 2021/22 

7. 2. POROČILO SVETA ŠOLE 

V šolskem letu 2021/2022 smo se sestali na treh rednih sejah: 30. 9. 2021, 28. 2. 2022 in 15. 
3. 2022. Na rednih sejah smo obravnavali Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za 
šolsko leto 2020/21, Evalvacijo načrta izboljšav v šolskem letu 2020/21, Triletni načrt izboljšav 
za obdobje od 2019 do 2022, Načrt spremljanja pouka za šolsko leto 2021/2022, Načrt 
profesionalnega razvoja za šolsko leto 2021/2022, Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22 
in Razvojni načrt Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik za obdobje 2021 do 2026. Obravnavali 
smo vzgojno izobraževalno problematiko, poročilo o rednem letnem popisu, delovno uspešnost  
ravnatelja in sprejeli Poslovno poročilo za leto 2021. Obravnavali smo porabo presežkov 
prihodka nad odhodki in sprejeli Finančni načrt za leto 2022. 
Naše redne seje smo izvedli na daljavo preko orodja Teams. 
Na korespondenčni seji v decembru smo sprejeli sklep o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne 
šole Frana Albrehta Kamnik. 
V mesecu juniju pa se bosta v Svetu zavoda zaradi upokojitve oziroma zaradi selitve  zamenjali 
dve članici.  
Hvala vsem članom Sveta zavoda za uspešno sodelovanje. 
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8. POROČILO UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA 
SKLADA  

Člani upravnega odbora šolskega sklada: 
Robert Škrjanc –predsednik (predstavnik staršev) 
Lidija Grzinčič Krt– članica, namestnica (predstavnica staršev) 
Matej Šmidovnik – član (predstavnik staršev) 
Alenka Planinc Rozman- članica, (predstavnica staršev) 
Natalija Rak – članica (predstavnica šole) 
Metka Bizjak – članica (predstavnica šole) 
Ivanka Svetec – članica (predstavnica šole) 
Svet staršev je za delo v UOŠS v tem šolskem letu izvolil še go. Alenko Planinc Rozman, tako, 
da zdaj sklad deluje s štirimi predstavniki staršev in tremi predstavniki šole. 
V šolskem letu 2021/22 smo imeli 4 redne in 4 korespondenčne seje Upravnega odbora 
šolskega sklada. 
V mesecu decembru smo uskladili Pravilnik UOŠS OŠ Frana Albrehta s trenutno veljavno 
zakonodajo. 
Ob koncu leta pa smo staršem poslali praznično voščilo in prošnjo za doniranje dela (0,3%) 
dohodnine našemu UOŠS. 
Glavne prihodke šolskega sklada smo pridobili s prostovoljnimi prispevki staršev in z zbranimi 
sredstvi na osrednješolski prireditvi, ki nam jo je v tem šolskem letu, po treh letih, le uspelo 
izpeljati. Letos smo zbrana sredstva namenili za nakup gugalnice za PŠ Tunjice. Nekaj 
sredstev smo namenili tudi socialno šibkim družinam in za nakup knjižnih nagrad.  
Položnice z dopisom smo med učence razdelili marca 2022. Znesek na položnici je bil 15 eur. 
Starši so ga lahko tudi spremenili. 
Iz preteklega leta smo prenesli 5.246,92 €. S prispevki staršev po položnicah, drugimi 
donacijami ter sredstvi iz osrednješolske prireditve pa smo pridobili še 6.614,83 €. 
Odhodkov je bilo 1.788,56 €. Planiranih odhodkov pa je še za 5.700,00 €. 

9. POROČILO UČBENIŠKEGA SKLADA IN ŠOLSKE 
KNJIŽNICE 

A. Poročilo učbeniškega sklada  
Na podlagi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov je upravljavec sklada šolski knjižničar, 
zato sva upravljavki sklada knjižničarki Irena Milivojevič Kotnik in Nataša Logar Andič.  
Načrt dela: Knjižničarki sva pregledali načrt aktivnosti in ga preoblikovali ter načrtovali nove 
termine aktivnosti. Sredi marca 2022 sva vodje strokovnih aktivov pozvali k izboru učnih gradiv 
za naslednje šolsko leto. Po zadnji spremembi Pravilnika iz leta 2020 morajo biti gradiva za 
svet staršev 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. Poleg tega je 
knjižničarka Nataša nazorno predstavitev delovanja in vse informacije v povezavi z delovanjem 
učbeniškega sklada, prikazala je primerjavo cen za lani in letos in vse utemeljitve strokovnih 
aktivov. 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 konec maja 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 tudi letos sezname učnih gradiv opremili z naslovnicami. Zaradi tega 
so bili ti bolj razumljivi. Že lani smo sezname tudi preimenovali. Delovni zvezki od 4. do 9. 
razreda in šolske potrebščine so na seznamu z naslovom Plačljiva učna gradiva, delovni zvezki 
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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. Odločili smo se, da ponudb kamniških knjigarn ne bomo več 
zbirali. 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 in se tudi sami odločijo o tem, kje bodo vsa 
gradiva kupili.  
Predstavniki staršev so na seji maja podali soglasje na seznam plačljivih učnih gradiv. Ker so 
starši soglašali s seznamom, smo ga lahko objavili na spletni stani šole in posredovali 
knjigarnam 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 6. razredu smo na 
seznam dodali nov učbenik za naravoslovje. Zaradi povečanega števila učencev v 4. razredu, 
5. razredu, 8. razredu in 9. razredu je bilo tudi nekaj dokupa. Pravilnik o upravljanju učbeniških 
skladov določa brezplačno učbeniško gradivo za učence do 3. razreda. Šola je zato kupila 
delovne zvezke, ki so jih učenci do 3. razreda prejeli brezplačno in so torej del učbeniškega 
sklada. Vse delovne zvezke v modulu Evidentirano učno gradivo v programu COBISS je 
knjižničarka Nataša julija evidentirala. 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 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 2021 naj bi dobili 19.068,00 
€ nakazanih sredstev. Na naše povpraševanje za nakup gradiv so se odzvale štiri knjigarne 
oz. založbe, enako ugodni sta bili ponudbi založbe Mladinska knjiga trgovina in DZS, 
založništvo in trgovina. Odločili smo se, da gradivo naročimo pri obeh. Založbi DZS smo predali 
naročilo delovnih zvezkov za 1. in 2. razred ter gradivo za učitelje, založbi MK pa naročilo 
delovnih zvezkov za 3. razred in dokup učbenikov za učence. Naročili smo založbam 
posredovali junija 2022. Gradivo, ki je že izšlo oz. je bilo na zalogi, smo prejeli že v začetku 
julija ostalo gradivo pa v avgustu.  
Izposoja: Vsi učbeniki so inventarizirani v sistemu COBISS. Vračilo učbenikov je v celoti 
potekalo konec pouka, v juniju. Bodočim učencem 7., 8. in 9. razreda smo uspeli že junija 
izposoditi učbenike za prihodnje šolsko leto. Ostalim učencem smo učbenike izposodili prvi 
teden pouka. Tako kot lani smo o vračanju in izposoji dnevno obveščali starše preko portala 
eAsistent, učence pa smo dan pred napovedanim vračanjem obveščali ustno. Z vračilom 
učbenikov so prvi začeli devetošolci, potem pa so sledili ostali razredi. Kljub dnevnemu 
obveščanju je ob koncu pouka ostalo še precej nevrnjenih učbenikov. Pripravili smo seznam 
učencev, ki so odškodnino za nevrnjene učbenike plačali po položnici v mesecu juliju.  
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 juliju 2022 bodo nakazana namenska sredstva za nagrado 
upravljavkam sklada. Sredstva bomo razdelili med upravljavki sklada in računovodkinji. 
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B. Poročilo šolske knjižnice 
Šola ima knjižnico, ki je namenjena učencem in vsem zaposlenim na šoli. 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 matični šoli in na vseh podružnicah (Mekinje, Nevlje, Tunjice, Vranja Peč 
in Šutna).   
Naročanje in obdelava gradiva vseskozi delujeta centralizirano, izposoja pa po prilagojenem 
urniku na vseh lokacijah. Za vse segmente bibliotekarskega dela se uporablja knjižnično-
informacijski sistem COBISS.   
V šolskem letu 2021/22 smo kupili 241 enot knjižničnega gradiva v znesku 4.391,38 EUR. 
Poleg nabave sta bila načina za pridobivanje knjižničnega gradiva še dar in zamenjava.   
Naročenih imamo 18 serijskih publikacij (po en izvod), vse so računalniško katalogizirane in 
inventarizirane v programu COBISS, zato tudi njihova izposoja poteka v tem sistemu.   
Šolska knjižnica je sodelovala v naslednjih projektih: Rastem s knjigo za sedmošolce (državni), 
Moja naj knjiga (šolski), Mega kviz (šolski), Literarni ali likovni natečaj (šolski), Izmenjava 
knjižnih kazalk (državni in mednarodni), Teden pisanja z roko (državni). Z natečajem smo 
obeležili tudi obletnico rojstva Frana Albrehta – 17. 11. 2022.   
  
Knjižničarki sva izvajali ure knjižnično informacijskega znanja. KIZ je oblika medpredmetne 
povezave, ki jo izvajata učitelj predmeta in knjižničar skupaj. V prvem triletju so se učenci 
navajali na izposojo gradiva, poslušajo pravljice, v drugem triletju so se seznanili s poučno 
literaturo in iskali informacije. V tretjem triletju so se učenci seznanili s samostojnim učenjem s 
pomočjo informacijskih virov, z oblikovanjem plakatov in seminarskih nalog ter iskanjem po 
bazah podatkov. Ure KIZ smo namenili tudi učenju bralnih strategij.  
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, koordinacija bralne značke za vso šolo, domače 
branje, organizacija literarnih natečajev, sodelovanje s KFBK in ostalimi šolskimi knjižnicami v 
občini v okviru medobčinskega aktiva, tedensko in letno šolsko kroniko in pripravo šolskega 
Almanaha, ki je letos po nekaj letih premora ponovno izšel v tiskani obliki.  
V sklopu bralne značke smo 25. 4. 2022 preko video povezave gostili ilustratorja in avtorja 
stripov Ivana Mitrevskega.  

10. POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE IN 
DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV 

10. 1. SVETOVALNA SLUŽBA 

Letošnje leto je zaznamovalo povečano število razrednih ur na razredni stopnji (prepoznavanja 

čustev, regulacije čustev, dvig pozitivne samopodobe, krepitve dobrih medsebojnih odnosov 

in spodbude za uspešno reševanje sporov oz. konfliktov) in več individualni in več individualnih 

obravnav na predmetni stopnji, predvsem na področju duševnega zdravja.  

Zaznavamo porast števila učencev, ne glede na starost, ki imajo težave z obiskovanjem šole, 

se soočajo z različnimi strahovi ali imajo tremo pred ocenjevanji. Opažamo tudi porast 

čustvenih težav pri mlajših učencev, kar je bilo v preteklosti redko.  

Za učence 5. razredov smo v sodelovanju s SAFE.SI izvedli delavnice o spletnem bontonu. 
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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 v mesecu februarju 2022, 
za šolsko leto 2022/23.  
8. 6. 2022 smo izvedli uvodno srečanje za starše šolskih novincev, kjer smo jih seznanili z 
organizacijskimi in vsebinskimi informacijami ob všolanju njihovega otroka. Organizirali smo 
ustvarjalne delavnice za bodoče prvošolce.  
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 12. 5. 2021 
in je potrdila odlog všolanja v OŠ skupaj za 3 učence (kar predstavlja slabe 4 odstotka 
populacije bodočih prvošolcev za šol. leto 2022/23). 
 

VPIS V SREDNJO ŠOLO V Š.L. 2022/23 
 

ŠOLA PROGRAM  

BC Naklo 

mehanik kmetijskih in delovnih 
strojev 2 

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola veterinarski tehnik 3 

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in 
gimnazija Ljubljana elektrotehnik 2 

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in 
gimnazija Ljubljana tehnik računalništva 2 

Gimnazija Bežigrad gimnazija 1 

Gimnazija Ledina gimnazija 1 

Gimnazija Nova Gorica gimnazija - U 1 

Gimnazija Poljane gimnazija 2 

Gimnazija Šiška gimnazija - Š 1 

Gimnazija Vič gimnazija 1 

GSŠRM ekonomski tehnik 3 

GSŠRM gimnazija 13 

GSŠRM predšolska vzgoja 6 

SIC Ljubljana avtoserviser 2 

SIC Ljubljana mehatronik operater 2 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana grafični tehnik 1 

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana medijski tehnik 2 

Srednja šola Domžale inštalater strojnih inštalacij 2 

Srednja šola Domžale tehnik računalništva 1 

Srednja šola tehniških strok Šiška tehnik mehatronike 8 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo farmacevtski tehnik 2 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo zobotehnik 1 

Srednja šola za gastronomijo in turizem gastronomsko turistični tehnik 1 

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana tehnik oblikovanja - grafična 2 

Srednja upravna in administrativna šola Ljubljana ekonomski tehnik 2 

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana gimnazija 1 

Srednja zdravstvena šola Ljubljana zdravstvena nega 2 

ŠC Ljubljana, Srednja lesarska šola lesarski tehnik 2 

ŠC Ljubljana, Srednja lesarska šola mizar 2 
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ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola strojni tehnik 4 

ŠC Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola tehnik varovanja 1 

ŠC Pet ekonomski tehnik 1 

Škofijska klasična gimnazija gimnazija - K 3 

10. 2. LOGOPEDSKO DELO NA ŠOLI 

Logopedinja: Nina Posel 
Poročilo:  
Redne logopedske obravnave so potekale na matični šoli ter na podružničnih šolah: Vranja 
Peč, Tunjice, Nevlje in Mekinje. Podrobnosti obravnav so v spodnjih tabelah. 

Število testiranih učencev: 82 

Število novih logopatov: 32 

Število starih logopatov: 22 

Število zaključenih obravnav na koncu leta 15 

Število logopatov ki z obravnavo nadaljujejo še naslednje leto 29 

 
1. Matična šola 

Število testiranih učencev 18 (1.A) +18 (1.B) 

Število novih logopatov 13 

Število starih logopatov 9 

Število zaključenih obravnav na koncu leta 13 

Število logopatov, ki z obravnavo nadaljujejo še naslednje leto 9 

 
2. PŠ Nevlje 

Število testiranih učencev 19 

Število novih logopatov 10 

Število starih logopatov 5 

Število zaključenih obravnav na koncu leta 5 

Število logopatov, ki z obravnavo nadaljujejo še naslednje leto 10 

 
3. PŠ Vranja Peč 

Število testiranih učencev 2 

Število novih logopatov 1 

Število starih logopatov 2 

Število zaključenih obravnav na koncu leta 0 

Število logopatov, ki z obravnavo nadaljujejo še naslednje leto 3 

 
4. PŠ Tunjice 

Število testiranih učencev 15 

Število novih logopatov 5 

Število starih logopatov 1 

Število zaključenih obravnav na koncu leta 2 

Število logopatov, ki z obravnavo nadaljujejo še naslednje leto 4 
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5. PŠ Mekinje 

Število testiranih učencev 10 

Število novih logopatov 3 

Število starih logopatov 2 

Število zaključenih obravnav na koncu leta 2 

Število logopatov, ki z obravnavo nadaljujejo še naslednje leto 3 

 
Najpogostejša problematika med otroci je motnja artikulacije. Najpogosteje se pojavlja 
napačna izreka sičnikov, šumnikov ter nadomeščanje ali nerazvitost glasu R. Ob sprotnem 
delu ter pomoči staršev je bil napredek pri nekaterih otrocih hitro viden, pri nekaterih pa je v 
naslednjem šolskem letu potrebno zopet spomniti starše na pomen sodelovanja ter izvajanja 
vaj v domačem okolju. Pri delu z otroki se je za najbolj koristno izkazal način dela z veliko 
ponovitvami, izročki ter drugim didaktičnih materialom, s katerim smo preko igre utrjevali 
pravilno izreko glasov, najprej izolirano, nato pa v vezavi z drugimi glasovi. Pri nekaterih 
učencih je napredek na koncu šolskega leta tak, da je glas že primerno razvit, potrebna je 
samo še avtomatizacija in uporaba glasu v spontanem govoru. Pri teh otrocih je stanje 
zabeleženo v dnevniku ter predano aktivu logopedinj, katere bodo dnevnik posredovale 
logopedinji, katera  bo v naslednjem šolskem letu vodila redne obravnave otrok.  
Z vodstvom in drugimi strokovnimi delavci smo sodelovali vsak dan, osebno, preko razgovorov, 
preko elektronske pošte, na aktivih in sestankih. S starši smo zaradi epidemije najpogosteje 
sodelovali preko elektronske pošte ter razrednikov, ob primerih težjih motenj pri otroku pa smo 
s starši sodelovali tudi v živo na sestankih in govorilnih urah.  
Ob koncu šolskega leta sem naredila seznam vseh logopatov ter pri njih označila vrsto težav, 
dosežen napredek ter stanje na koncu šolskega leta, ki bo v naslednjem šolskem letu predan 
naslednji logopedinji. 

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 (46 učencev), pedagoginje (25 učencev), socialne 
pedagoginje (23 učencev), logopedinji (7  učencev), surdopedagoginja (1 učenec) in učitelji 
posameznih strokovnih področij (31 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 

1 6 7 12 7 10 9 13 10 

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

11. 1. KULTURNA ŠOLA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni vsi Vsi V  šolskem letu 2021/2022 smo 
ponovno pridobili naziv Kulturna šola, 
ki ga lahko uporabljamo do 30. 8. 
2025.  

September 
2021–avgust 

2022 

Tadeja Kilar 

11. 2. KULTURNA DEDIŠČINA KAMNIKA IN OKOLICE 

 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 4. razred M. Ropas, V. 
Podgoršek, M. 

J.Štefin, M. 
Kregar 

Učenci so se seznanili z življenjem 
nekoč na vasi, v mestu in na planini. 
Vodeno so si ogledali Kamnik, Veliko 
planino.    

maj, 
junij 
2022 

Meta 
Kregar  

11. 3. KORAK K SONČKU  

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1.do 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 

Vse 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 

vse 
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 v okviru tehniškega dne – 
recikliranje, varčevanje z vodo, 
energijo …), 

- eko bralna značka, 
- sodelovanje v projektu Varno v 

vrtec in šolo, 
- sodelovanje v projektu Spodbujamo 

prijateljstvo, 
- zbiralna akcija hrane za živali v 

zavetišču, 
- zbiralna akcija papirja, 
- fotografski natečaj Gozdni utrinek, 
- izvedba čistilnih akcij (v sodelovanju 

z občino Kamnik), 
- spodbujanje hoje (tudi pri delu na 

daljavo), 
- dejavnosti, povezane z eko uro,  
- izvedba eko dneva na temo Rad 

imej živali in rastline. 

Vse šolsko 
leto 

 Tadeja 
Kilar 

11. 6. MOJA NAJ KNJIGA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 1. do 9. razred Razredniki na 
razredni stopnji, 

učiteljice 
slovenščine na 

predmetni 

Za svojo najljubšo 
knjigo je glasovalo 430 
učencev. Maja 2022 
smo razglasili naslove 
knjig, ki so prejele 
največ glasov.  

Oktober 2021–
maj 2022 

Irena 
Milivojevič 

Kotnik 

11. 7. SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1.do 9. r Urška Gostečnik 

Nataša Zor 
Tadeja Kilar 

Irena Milivojevič 
Kotnik 

Mojca Koncilja 

Ema Vidic Judež 

Razvijali smo pozitivno 
razmišljanje in empatijo, 
Pogovarjali smo se in 
razmišljali o prijateljstvu: kdo 
je pravi prijatelj, kaj nam je pri 
prijatelju všeč ter kaj smo zanj 
pripravljeni storiti, negativne 

Februar, 
marec 
2022  

Tadeja 
Kilar 
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Mirjam Hribernik 
Benčina 

Mojca Praprotnik 
Andreja Ortl 

Anamarija Erčulj  
Darja Klopčič Lisičič 

Špela Štular 
Urška Maja Pavlič 

Barbara Spruk Golob 

Andrej Kunčič 

Sara Kočevar 
Tjaša Božič 

Urška Strgar 
Katarina Lednik 

Tilen Miklavčič 

Mateja Jamnik 

Simona Podboršek 

Darja Habjan 

Tamara Bračič 

Ivanka Svetec 
Maja Škrjanc 

izkušnje, povezane s 
prijateljstvom, 
Vključevali smo socialno in 
čustveno učenje,  
Učili smo se veščin, potrebnih 
za obvladovanje občutkov, 
odnosov, samozavedanja, 
reševanja problemov, 
odgovorne odločitve.   
 
 

11. 8. ATS-STEM 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Mednarodni  7.a in 9.b  Metka Bizjak, Tjaša 
Gašpar, Monika Jelenc, 

Tadeja Kilar,  
Ema Vidic Judež, Tilen 

Miklavčič, Sara Zalesnik 

Izvedba naravoslovnega 
dne Plastične vrečke, 
predstavitev učnih enot v 
priročniku in na 
mednarodnem zaključku v 
Dublinu. 

Do maja 
2022 

Monika 
Jelenc 

11. 9. RASTEM S KNJIGO 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 7. razred knjižničarki Učencem smo pri urah KIZ 
predstavili in razdelili knjige Jaz 
sem Andrej. Skupaj smo prebrali 
odlomek iz knjige. 

maj 2022 Nataša Logar 
Andič 
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11. 10. TEKOČNOST BRANJA 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 3. razred Razredničarke 
in specialne 
pedagoginje  

Formativno spremljanje napredka učencev 
na področju tekočnosti branja je potekalo 
skozi celo šolsko leto (3 izvedbe) in je bilo 
izvedeno v vseh oddelkih 3. razreda, 
skupno pri 103 učencih. Ob tem so potekali 
pogovori v smislu podajanja navodil za 
napredek učencev z ustreznimi strokovnimi 
delavci in starši učencev. Konec šolskega 
leta se je beležil določen napredek pri 
večini tretješolcev, tudi tistih z izrazitejšimi 
težavami na področju branja. 

september 
2021-junij 

2022 

Danila 
Hrovat 

11. 11. PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČK 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci razredne 
stopnje 

Nataša Zor, 
Petra Haler 

S svečanim prižigom lučk na 
božičnem drevescu smo vstopili 
v praznični december. Ob tej 
priložnosti smo pripravili in 
izvedli spremljevalni kulturni 
program. 

1.december 
2021 

Nataša 
Zor 

11. 12. POLOŽITEV TEMELJNEGA KAMNA ZA NOVO ŠOLSKO 
ZGRADBO 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Občinski Učenci 
predmetne 

stopnje 

Nataša Zor, 
Petra Haler 

Uspešno smo položili 
temeljni kamen, pozdravili 
častne goste in izvedli 
kulturni program ob tej 
priložnosti. 

11. oktober 
2021 

Nataša 
Zor 

11. 12. PROJEKT PASAVČEK 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1. razred 
 

Mojca Kališnik, Ines 

Kern, Diana Drev, 

Andreja Šuštar,  

Monika Šimenc 

Vatovani, Maja 

Benkovič, Gabrijela 

Otroci  varno hodijo po cesti. 
Varno prečkajo cesto tudi tam, 
kjer ni prehoda za pešce. 
Za boljšo vidljivost v prometu. 
uporabljajo ustrezne pripomočke 
in 
oblačila. 

oktober 
2021–maj 

2022 

Ines 
Kern 
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Vrhovnik, Petra 

Zupanc, 

Ivanka Svetec 

Na pohodih po kraju vsi otroci 
nosijo rumeno rutico. 
V avtu sedijo v ustreznih otroških 
sedežih. 
Redno se pripenjajo z 
varnostnim pasom in na 
pripenjanje opozorijo 
tudi ostale sopotnike v avtu. 

11. 13. PRAZNIČNO VESELJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci OPB Učitelji OPB 
 

Ni bilo izvedeno zaradi omejitev. oktober- 
december 

2021 

Andrej 

Homar 

11. 14. POLICIST LEON SVETUJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 5. razred  
 

razredniki Ni bilo realizirano zaradi 
Covid-19. 

Celo leto razrednik 

11. 15. MINUTA ZA ZDRAVJE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski 1. do 9. 
razred 

vsi Prekinitev dolgotrajnejšega sedenja in 
izvedba vaj na in ob stolu.   

•  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, 

• 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. 

Oktober 2021 
do junij 2022 

 
Tamara 
Bračič 
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   Aktivnost smo izvajali v sklopu kratkih 
prekinitev pouka skozi celo šolsko leto, 
nato še v sklopu Evropskega ŠD (6.r - 
september) in še meseca decembru 

(VESELI GIBALNI PALČKI) z vključitvijo 
vseh učencev in zaposlenih na šoli, ki 

veliko sedijo.. 
Aktivnost je bila redno izvajana še v JV 

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

nadarjenih učencev). 

  

11. 16. TEDEN OTROKA  

Nivo 

projekta 

Vključeni 

učenci 

Vključeni 

učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Vsi 

drugošolci 

Razredniki 

MŠ in PŠ 

Preko projektov Mi med seboj in Korak k 
sončku smo realizirali naslednje cilje: 

• krepitev socialnih veščin preko 
družabnih in socialnih iger, 

• spoznavanje in sprejemanje 
drugačnosti, 

• nudenje možnosti vživljanja v vlogo 
drugačnih ljudi preko konkretne 
izkušnje. 

Oktober 

2021 

Maja 
Škrjanc 

Šolski Vsi 

prvošolci 

Razredniki 

MŠ in PŠ 

Izvajale smo aktivnosti v povezavi s 

projektom Korak k sončku. 

Izdelovali smo igrače in glasbila iz 

odpadnega materiala. 

Spoznavali smo hišne ljubljenčke. 

Učili smo se socialnih veščin. 

Otroci so oblikovali svoj dan. 

Izvedli smo kulturni dan Bonton. 

Šli smo na ogled Arboretuma Volčji 

Potok (odnos do narave). 

Oktober 

2021 

Andreja 

Šuštar 

Šolski PŠ 

Mekinje 

Razredniki 

PŠ 

Mekinje 

V tednu otroka smo kljub covid ukrepom 

krepili socialne veščine preko družabnih 

in socialnih iger, drugačnost smo 

spoznali z obiskom paraplegika, ki je 

predstavil svoje življenje, spoznali smo, 

da so močne vezi lahko  tudi med 

človekom in živaljo (predstavitev 

delovnega psa). Preko vseh dejavnosti 

smo ozaveščali pomen prijateljstva, 

odgovornosti in spoštovanja. 

Oktober 

2021 
 

Špela 

Kosmatin 
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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 

19. 11. 
2021 

Mojca 
Praprotnik 

11. 18. VRLINE RAZREDA 

Nivo 
projekta 

Vključen
i učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Tretji 
razred 

Razredničarke Spoznavanje in ozaveščanje čustev 

preko zgodb in dogodkov v razredu 

(vsak mesec ali po potrebi) 

Krepitev čustev oz. vrednot 

(sodelovanje, strpnost, ustrezna 

komunikacija) 

Vse šolsko 
leto 

Natalija 
Rak 

11. 19. NATEČAJ ŠOLSKE KNJIŽNICE 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski  1. do 9. r., 
prostovoljno 

Razredniki na 
razredni 
stopnji, 

učiteljice SLJ 
na predmetni  

Oktobra smo izvedli literarno-likovno-

fotografski natečaj Nekoč pred 

davnimi časi … Zmagovalce smo 

razglasili ob Albrehtovem dnevu. 

Izdelke učencev smo razstavili v 

šolski jedilnici. 

Oktober, 

november 

2021 

Nataša 
Logar 
Andič 

11. 20. ALBREHTOV DAN  

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski prostovoljno 
sodelovanje 

Učiteljice razrednega 
pouka, učiteljice 

slovenščine 

Prireditev je bila posneta in 
predvajana na Albrehtov dan 
vsem učencem in zaposlenim 
na šoli. 

November 
2021 

Nataša 
Logar 
Andič 
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11. 21. TEDEN UMETNOSTI 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

državni vsi Anamarija Erčulj, 
Petra Haler, 

Maruša Urankar 

Ni bilo realizirano. Maj 2022 Anamarija Erčulj,  
Petra Haler 

11. 21. EVROPSKI ŠOLSKI ŠPORTNI DAN 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Evropski 1.do 9.r Andrej Kunčič, 

Tamara Bračič, 

Ivanka Svetec 

Razredniki vseh 

PŠ 

Učitelji, ki so imeli 

uro, ko smo 

organizirali 

dodatno uro 

športa in minuto 

za zdravje in 

rekreativni odmor 

Delno realizirano v smislu 
vključenosti števila učencev 
zaradi omejitev za 
preprečevanje širjenja 
koronavirusne bolezni. 
Naslednje leto se osredotočimo 
na učence MŠ na razredni 
stopnji.  
Gibalno pester športen dan, na 
katerem smo učencem PŠ 
ponudili dejavnosti, do katerih 
(prostorska stiska, rekviziti) 
nimajo dostopa. Učenci so 
spoznali nove dejavnosti, ki so 
obogatile njihovo športno 
znanje. V dejavnosti smo 
vključili tudi pohod do 
Mekinjskega stadiona in tako so 
bili učenci aktivni kar večino 
časa. Dejavnosti smo izpeljali 
na prostem. 
Za učence 8. r smo organizirali 
dodatno uro športa, ki smo jo 
izpeljali s pomočjo učiteljev, ki 
so imeli tisto uro pouk na 
šolskem vrtu. Isto uro so učenci 
6. in 7. r imeli med poukom 
gibanje s pomočjo minute za 
zdravje (pripravljeni 
videoposnetki). Pri 9. r je bila 
težava s prevozom zato njihove 
načrtovane dejavnosti (pohod v 
sredogorje) nismo uspeli 
realizirati v času evropskega 
športnega dne. 

September, 

oktober 

2021 

Andrej 
Kunčič 

 
Ivanka 
Svetec 

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

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Mednarodni 1.do 9.r Šolski 

projektni tim 

KLJUČ 

V šolskem projektnem timu smo se 
srečevali v timu, na moderacijah 
skupaj z dr. Ada Holcar Brunauer in 
s celotno razvojno skupino pod 
vodstvom dr. Saše Kregar. 
Formativno smo spremljali učence 
in jim bili v podporo pri učenju, še 
posebej pa smo bili pozorni na 
čustva učencev. Naš cilj, ki smo ga 
uspeli realizirati pa je bil, da smo 
skupaj z učenci razvijali spretnost 
podajanja povratne informacije in 
tako razvijali svoj model vključujoče 
poučevalne prakse. 
Šolsko leto je tim zaključil z aktivnim 
prispevkom na konferenci Od 
učenja k poučevanju s formativnim 
spremljanjem, ki je bil v 
Cankarjevem domu 30. 8. 2022. 

Vse šolsko 

leto 
Anita 

Rusak 

Kastelic 

11. 23. RAZNOLIKOST NAS BOGATI 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski Učenci 
PŠ 

Mekinje 

Razredničarke Sprejemanje drugačnosti (obisk 

paraplegika) 

Ozaveščanje pomena dobrih 

medsebojnih odnosov 

(prijateljstvo, sprejetost, varnost) 

Sprejemanje učencev beguncev 

April 2022  Ivanka 

Svetec 

11. 24. KAJ ME OSREČI? 

Opomba: Zaradi drugih prioritet ni bil izveden. Načrtovan bo naslednje šolsko leto. 

 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Šolski vsi vsi  Oktober, 

november 

2021  

Tina 

Plahutnik 
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11. 25. VARNO S SONCEM 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1.do 9.r 
 

Urška Maja Pavlič, Barbara 

Spruk Golob, 

Mojca Praprotnik, Sara 

Kočevar, Andreja Ortl, Urška 

Gostečnik, Maja Škrjanc, 

Darja Klopčič Lisičič, Mirjam 

Hribernik Benčina 

Učence smo preko različnih 

aktivnosti seznanili s 

posledicami izpostavljanja 

sončnim žarkom in jih 

spodbujali k uporabi 

samozaščitnih ukrepov za 

zaščito pred škodljivim 

delovanjem UV sevanja. 

april, maj, 

junij 2022 
Mirjam 

Hribernik 

Benčina 

11. 26. TI MENI DANES, JAZ TEBI JUTRI 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1.do 9.r 
 

Barbara Spruk 

Golob, Tjaša 

Božič, Irena 

Podjed, Katarina 

Lednik, Ema Vidic 

Judež, Mirjam 

Hribernik Benčina 

Z različnimi dejavnostmi smo krepili 

medsebojno sodelovanje, 

medgeneracijsko povezanost, gradili 

pozitivno razredno klimo, spodbujali 

medsebojno pomoč, razvijali 

sporazumevalne zmožnosti in 

samostojnost. Poseben poudarek smo 

namenili medgeneracijskemu 

sodelovanju in povezovanju. Opozorili 

smo tudi na problematiko 

onesnaževanja našega okolja. Končni 

cilj projekta je razviti okolje, ki 

omogoča razvoj trajnostno naravnane, 

zdrave družbe. 

December 

2021 – 

junij 2022 

Mirjam 

Hribernik 

Benčina 

11. 27. VARNO V VRTEC IN ŠOLO  

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni učitelji Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1. do 9.r 
 

Maja Benkovič, Bernarda 

Rifel, Andreja Šuštar, 

Barbara Spruk Golob, 

Maja Škrjanc, Monika 

Šimenc Vatovani, Darja 

Habjan, Andrej Kunčič, 

Mirjam Hribernik Benčina, 

Darja Klopčič Lisičič, 

Ivanka Svetec, 

Tamara Bračič, Diana 

Drev, Maja Jesenik Štefin 

Glavni namen projekta je bil 

preventivno ozaveščanje 

najbolj ranljive skupine v 

prometu – otroke in mlade. 

Pri otrocih smo nadgradili 

celostno znanje o varnosti v 

prometu ter tako ozaveščali 

o pomembni trajnostni 

komponenti. 

Vse 

šolsko 

leto 

Mirjam 

Hribernik 

Benčina 
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11. 28. TEDEN PISANJA Z ROKO 

Nivo 
projekta 

Vključeni 
učenci 

Vključeni 
učitelji 

Realizirani cilji Trajanje Vodja 

Državni 1. do 9.r 
 

Vsi učenci Glavni namen projekta je bil 

ozaveščanje učencev in 

zaposlenih o pomembnosti 

pisanja z roko. Učence in 

zaposlene smo preko različnih 

dejavnosti spodbujali k 

pogostejšemu pisanju z roko. 

17. 1. 2022 - 

22. 1. 2022 

Nataša 

Logar 

Andič 

12. INTERESNE DEJAVNOSTI 

Z nekoliko manj omejitev izvajanja šolskega pouka zaradi Covid-19, smo v tem šolskem letu 
lahko učencem ponudili (ter tudi realizirali) vrsto različnih interesnih dejavnosti.  
 

MATIČNA  ŠOLA 
DEJAVNOST 

MENTOR/-ICA RAZRED 

Bralna značka Tadeja Kilar od 6. do 9. razreda 

Bralna značka Nataša Zor 
od 6. do 9. razreda 

 

Bralna značka Irena Milivojevič Kotnik 8. razred 

Bralna značka Jana Jus od 6. do 9. razreda 

Biološki krožek Monika Jelenc od 6. do 9. razreda 

Sladkorna bolezen Monika Jelenc od 6. do 9. razreda 

Igre z žogo Andrej Kunčič 7. razred 

Bralna značka Natalija Rak 3. b 

Bralna značka Maja Škrjanc 2. b 

Eko bralna značka Maja Škrjanc 2. b 

Flavtice Maja Škrjanc 2. a, 2. b 

Bralna značka Marija Ropas 4. a 

Bralna značka Meta Kregar 4. b 

Klekljanje Marija Ropas od 1. do 9. razreda 

Angleška bralna značka Mirta Vrhovnik od 6. do 9. razreda 

Angleška bralna značka Ana Zeilhofer od 4. do 9. razreda 

Angleška bralna značka Sara Kočevar od 4. do 9. razreda 

Angleška bralna značka Špela Štular od 4. do 9. razreda 

Bralna značka Darja Habjan 1. a 

Bralna značka Darja Habjan 1. b 

Kresnička Darja Habjan 2. a, 2. b 

Pravljični krožek Darja Habjan 1. a, 1. b 

Prva pomoč za najmlajše Darja Habjan 2. b 
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Bralna značka Barbara Spruk Golob 2. a 

Eko bralna značka 
Barbara Spruk Golob 

 
2. a 

Prva pomoč za najmlajše 
Barbara Spruk Golob 

 
2. a 

Bralna značka Simona Podboršek 5. a 

Kolesarski krožek Simona Podboršek 5. a 

Bralna značka Mateja Jamnik 5. b 

Kolesarski krožek Mateja Jamnik 5. b 

Atletika, gimnastika Aleš Prosen 1. a, 1. b 

Športno popoldne Aleš Prosen 6. in 7. razred 

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

Kolesarstvo CŠ in VP Simeon Klokočovnik 5. a, 5. b, 5 VP 

Športno popoldne Simeon Klokočovnik od 6. do 9. razreda 

Prometno tekmovanje Simeon Klokočovnik od 6. do 9. razreda 

Igre z žogo Simeon Klokočovnik 3. in 4. razredi 

Male sive celice Mirta Vrhovnik od 7. do 9. razreda 

Angleščina drugače Mirta Vrhovnik 8. razred 

Pravljice v angleščini Mirta Vrhovnik 9. razred 

Zgodovinski krožek Urška Gostečnik 8. in 9. razred 

Geografski krožek Ema Vidic Judež 7., 8., 9. razred 

Kemija in jaz Tilen Miklavčič 8. in 9. razred 

Mladinski pevski zbor Maruša Urankar od 6. do 9. razreda 

Otroški pevski zbor Maruša Urankar od 1. do 5. razreda 

Orffov krožek Maruša Urankar 6. razred 

Glasbena dela Maruša Urankar od 7. do 9. razreda 

Likovni krožek Anamarija Erčulj od 6. do 9. razreda 

Likovna umetnost Anamarija Erčulj od 6. do 9. razreda 

Masterchef Denise Zajc 8. razred 

Drug z drugim Tamara Bračič 5. - 9. razred 

Skoki z male prožne 
ponjave 

Tamara Bračič 7. - 9. razred 

Ustvarjalnice Monika Šimenc Vatovani 1. a 

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

Bralna značka Monika Šimenc Vatovani 1. a 

Bralna značka Majda Pogačnik 3. a 

Likovni krožek Majda Pogačnik 1. r in 3. r 

Bralna značka Maja Benkovič 1. b 

Športna vadba Maja Benkovič 1. a 

Športna vadba Maja Benkovič 1. b 

Ustvarjalnice Maja Benkovič 1. b 
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PODRUŽNIČNA  ŠOLA  
MEKINJE 

DEJAVNOST 

MENTOR/-ICA RAZRED 

Kolesarstvo Andrej Kunčič 5. razred 

Prometni krožek Andrej Kunčič 5. razred 

Bralna značka, 
Eko bralna značka 

Urška Maja Pavlič 2. razred 

Gozdni škrat Urška Maja Pavlič 2. razred 

Recitacijski krožek Urška Maja Pavlič 2. razred 

Bralna značka Urška Strgar 3. razred 

Kresnička Urška Strgar 3. razred 

Kolesarstvo Bernarda Rifel 5. razred 

Bralna značka, EKO bralna 
značka 

Bernarda Rifel 5. razred 

Recitacijski krožek Bernarda Rifel 5. razred 

Kresnička Bernarda rifel 5. razred 

Šolski vrt Bernarda Rifel 5. razred 

Bralna značka Špela Kosmatin 4. razred 

Eko bralna značka Špela Kosmatin 4. razred 

Recitacijski krožek Špela Kosmatin 4. razred 

Vesela šola Špela Kosmatin 4. razred 

Z legendo po Sloveniji Špela Kosmatin 
4. razred 

 

Spletna učilnica Špela Kosmatin 
4. razred 

 

Bralna značka 
 

Ivanka Svetec 1. razred 

Eko bralna značka 
 

Ivanka Svetec 
 

1. razred 

Recitacijski krožek 
 

Ivanka Svetec 
 

1. razred 

Dramski krožek 
Ivanka Svetec 

 
od 3. do 5. razreda 

Drug z drugim 
Ivanka Svetec 

 
od 4. do 9. razreda 

 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  NEVLJE 

DEJAVNOST 
MENTOR/-ICA RAZRED 

Bralna značka Darja Klopčič Lisičić 2. razred 

Eko bralna značka Darja Klopčič Lisičić 2. razred 

Dramsko-recitacijski krožek 
Darja Klopčič Lisičić 

 
2., 3., 4., 5. razred 

Bralna značka Romana Lah 5. razred 

Kolesarstvo Romana Lah 
5. razred 

 

Prometni krožek Romana Lah 
5. razred 

 

Bralna značka Vesna Podgoršek 4. razred 

Športna vadba Vesna Podgoršek 2., 3. razred 
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Bralna značka 
Petra Zupanc, Mojca 

Kališnik 
1.razred 

Bralna značka 
 

Andreja Modrijan 3.NE 

Plesne delavnice Kaja Lipovec 4.-5.razred (jeseni) 
 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA  TUNJICE 

DEJAVNOST 
MENTOR/-ICA RAZRED 

Bralna značka Gabrijela Vrhovnik 1. razred 

Bralna značka Ines Kern 1. razred 

Glasbene urice Ines Kern 1. razred 

Kresnička Gabrijela Vrhovnik 4., 5. razred 

Bralna značka Jana Trebušak 4., 5. razred 

Ansambelska igra Jana Trebušak 4., 5. razred 

Bralna značka Barbka Marin 2., 3. razred 

Kresnička Barbka Marin 2., 3. razred 

Kolesarstvo Barbka Marin 4., 5. razred 

Prometni krožek Barbka Marin 4., 5. razred 

 

 

PODRUŽNIČNA  ŠOLA   
VRANJA  PEČ 

DEJAVNOST 

MENTOR/-ICA RAZRED 

Bralna značka Maja J. Štefin 3. in 4.razred 

Dramski krožek Maja J. Štefin od 1.do 4. razreda 

Bralna značka Andreja Šuštar 1.in 2. razred 

Kresnička Andreja Šuštar 2., 3., 4. razred 

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 31 35 32 23 34 13 25 32 18 

PŠ Nevlje 19 19 18 15 14     

PŠ Mekinje 10 14 18 16 16     

PŠ Tunjice 15 10 5 9 6     

PŠ Vranja Peč 2 5 2 4 /     
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ANGLEŠKA 

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

Matična šola 46 70 26 21 14 1 

PŠ Nevlje 20 25     

PŠ Mekinje 19 16     

PŠ Tunjice / /     

PŠ Vranja Peč / /     
 

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 / / / / / /  Matična šola / / / 

14. PEVSKI ZBOR 

ŠOLA UČITELJICA VRSTA ZBORA Število vključenih 
učencev 

MATIČNA ŠOLA 
Petra Haler/ 

Maruša Urankar 
Otroški zbor 

Mladinski zbor 
57 
96 

PŠ NEVLJE Mojca Kališnik Otroški zbor 48 

PŠ MEKINJE Petra Zupin Otroški zbor 32 

PŠ TUNJICE Jana Trebušak Otroški zbor 34 

VRANJA PEČ Andreja Šuštar Otroški zbor 12 

14. 1.  REVIJA PEVSKIH ZBOROV 

Vodje: učiteljice pevskih zborov 
Kratko poročilo: V šolskem letu 2021/22 je prvič sodeloval tudi OPZ PŠ Vranja Peč. 
Sodelovali smo z dvema skladbama in eno skupno pesmijo.  
Otroški pevski zbor iz Mekinj je letos sodeloval na reviji. Pelo je 20 učencev. Sodelovali smo z 
dvema pesmima, na koncu pa smo združeni zbori zapeli Dan ljubezni. 
Iz matične šole sta sodelovala dva pevska zbora pod vodstvom Maruše Urankar. Vsak izmed 
zborov je izvedel dve samostojni pesmi ob spremljavi Marka Herička.  
Na PŠ Nevlje imamo dva zbora in oba zbora sta nastopala na reviji OPZ. Mlajši OPZ sestavlja 
19 učencev in so nastopili s pesmicama Potoček in Kam se žabica je skrila. 
Starejši OPZ pa sestavlja 29 učencev in so se predstavili s pesmicama Huda mravljica in Čuk. 
Na koncu smo skupaj z ostalimi nastopajočimi zapeli še Dan ljubezni. 
Oba zbora je na klavirju spremljal Marko Heričko. 
Pevski zbor Škrjančki s PŠ Tunjice tokrat ni sodeloval na reviji otroških pevskih zborov. 
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15. VZGOJA ZA ZDRAVJE 

Vodja: Tina Plahutnik  
Izvajalke: 

- Mojca Mohar, dipl. m. s. ZD Kamnik,  
- Špela Peterlin, psihologinja ZD Kamnik (Center za krepitev zdravja), 
- Petra Trdin Ribič, dipl. m. s. ZD Kamnik 

Kratko poročilo:  
 

 

20.9.21 2a, 2b -  

21.9.21 2r, 4r 
Mekinje 

22.9.21 2r,4r 
Nevlje- 

22.11.21 5r 
Mekinje 

8.12.21 9a, 9b 

9.12.21 9c 

7.1.22 4a, 4b 

7.3.22 5a, 5b 

8.3.22 5r Nevlje 

14.3.22 6č, 6b 

17.3.22 6a, 6c 

8.4.22 8b, 8c 

11.4.22 8a, 8č 

25.4.22 7a, 7b 

26.4.22 7c, 7č 

4.5.22 1a, 1b 

10.5.22 1r, 2r, 3r 
Tunjice 

11.5.22 4r, 5r 
Tunjice 

16.5.22 1r, 2r, 3r, 
4r Vranja 
Peč 

24.5.22 3b 

25.5.22 1r, 3r 
Nevlje 

26.5.22 1r, 3r 
Mekinje 

21.6.22 3a 

Vsebine: 
1.R  ZDRAVE NAVADE  

2.R  OSEBNA HIGIENA  

3.R  ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA  

4.R  PREPREČEVANJE POŠKODB  

5.R  ZASVOJENOST  

6.R  ODRAŠČANJE-dve plati medalje  

7.R  DUŠEVNO ZDRAVJE- pozitivna samopodoba in stres  

8.R  MEDSEBOJNI ODNOSI  

9.R  VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST  
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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 (vodja), Anita Rusak Kastelic, Natalija Rak, Urška Gostečnik, Darja 
Klopčič Lisičič, Anamarija Erčulj, Darja Bevc, Sara Kočevar, Tjaša Gašpar, Nina Maček 
Poročilo o delu skupine:  
Delovna skupina je reorganizirala in digitalizirala nekatere postopke. 
Digitalizirali smo tudi izpolnjevanje ocenjevalnih lestvic. 
Veliko prepoznanih nadarjenih učencev je dodatno delovalo na izbranih področjih v okviru 
predmetnih področij in organiziranih aktivnosti na šoli. Zaznave učiteljev so bile, da so učenci 
v času covida preobremenjeni z rednimi učnimi obveznostmi, manj so se vključevali v dodatno 
ponujene aktivnosti. 
V tem letu smo prednost namenili tudi izpeljavi identifikacije novo predlaganih učencev, ki ga 
zaradi covid situacije nismo mogli izvesti zadnji dve šolski leti. 
V 2021/22 smo zato izpeljali postopek identifikacije novo predlaganih učencev. 39 učencev od 
5. do 9. razreda je pristopilo k psihološkemu delu identifikacije evidentiranih nadarjenih 
učencev, ki ga je izvedel Center za psihodiagnostična sredstva Ljubljana. 
 

Razred: 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Št. učencev: 13 7 8 9 2 

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: Urša Drofenik in Aljoša Skubic  
 
Poročilo o delu: 
Skupina je bila v letošnjem š.l. manj aktivna kot običajno, saj je bilo leto 2020/21 zaradi 
sprememb Pravil šolskega reda še posebej intenzivno tudi v poletnem času. Izvedli smo le KD 
Bonton in se odzivali na aktualne potrebe strokovnih delavcev v zvezi z interpretacijo Pravil 
šolskega reda in Vzgojnega načrta in jih usmerjali k ustreznem vzgojnem delovanju v skladu z 
veljavnimi dokumenti.  
 

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-2:  
Vzgajati in usmerjati učence k strpnosti in spoštljivosti  

Realizirane dejavnosti:  
 

KD Bonton (1.do 9.r.)  

• Izveden v Tednu otroka (sreda, 8. 10. 
2021) 

• Upoštevanje šolskega cilja (strpnost in 
spoštljivost) 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti: 
(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev) 

 
Poročilo KD Bonton: 
Ozavestili so, zakaj so pravila sploh potrebna (v 
šoli, doma, v družbi). 
Ob slikovnem materialu smo ponovili pravila, ki 
veljajo v šoli. Zelo jih je pritegnila delavnica Jezik 
žiraf in volkov, kar so prikazali z igro vlog.  Likovno 
so izrazili ustrezno in neustrezno komunikacijo. 
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• Upoštevanje predloga staršev 
(odgovoren odnos do sebe, drugih, 
svojega zdravja, do svoje kulture in 
kultur drugih narodov) 

• Delovna skupina je pripravila 
delavnice, ki so jih v razredu izvedli 
strokovni delavci. 

• Sodelovanje z DS Stem 

Aktivno so sodelovali tudi v dejavnosti »živalski 
pogovor«. 
Pred koncem dneva smo se pogovorili o dnevu in 
izpolnili evalvacijo (*spodaj). Čas smo namenili 
tudi gibanju in igranju. Učenci so bili vodljivi in so 
aktivno sodelovali. 

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

1. in 2. ura: SPLOŠNO O BONTONU IN PRAVILA 
3., 4. ura: ALI POZNAMO ŠOLSKA PRAVILA (Izbirno: 
Delavnica: Kaj bi bil če bi bil?, delavnica: Jezik žiraf in 
volkov, delavnica: Obvladovanje jeze 
5. ura: EVALVACIJA 

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali 
negativne) 

 
 
/ 

 
Povzetek EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA ZA KD BONTON 2021/22 
RAZREDNA STOPNJA 
Kaj se vam je zdelo dobro? 

• Nabor gradiva je bil zelo premišljen in uporaben.  

• Videoposnetek – bumerang 

• Jezik volka in žirafe, pogovarjanje in igranje v živalskih jezikih, 

• Izdelava piktogramov in plakatov o šolskih pravilih 

• Gibalne socialne igre, gibanje v razredu (ples) in v telovadnici 

• Poučna zgodba Bogastvo, 

• Vaja "ogledalo" - pisanje pozitivnih lastnosti sošolcem 

• Ko smo delali kartončke KAJ ME OSREČI,  

• Izdelava domin,  

• Učenje o šolskih pravilih. Ugotavljanje pri katerih pravilih imamo še težave ter pogovor o tem 

kako bi izboljšali pravila, ki jih težko upoštevamo. 

• Sodelovanje vseh učencev pri dejavnostih in izzivi pri delu v skupinah. 

 

Kaj smo se naučili danes? 

• Da pomagamo drug drugemu, smo spoštljivi in strpni, da se bomo trudili govoriti v jeziku 

žirafe, 

• Da se ti dobrota vedno povrne, mogoče ne takoj, enkrat pa sigurno. 

• Kar dajemo, to prejemamo; nova spoznanja o spodobnem vedenju 

• Naučili smo se,  kako se moramo pravilno obnašati v šoli. Moramo upoštevati šolska pravila.  

• V skupini je potrebno sodelovanje, deljenje stvari s sošolci, pogovor, dogovor. 

• Da ni dobro reagirati hitro, kot volk, da si prijazen do drugih, da oprostiš, da je sreča v majhnih 

stvareh, ... 

• Bonton (šola na daljavo),  

• Zavedati se neupoštevanja pravil. 

• Sedaj vemo kaj je bonton in da bonton lahko kažemo na različne načine. 

• Kako lahko z malenkostjo nekomu polepšaš dan ali pomagaš,  

• Da je treba biti dober in prijazen, da bo svet lepši. Če spoštujemo ljudi in smo prijazni, se to 

širi naprej. 

• Da čas, ko misliš, da  se je pogovor oddaljil od teme, ni izgubljen, saj učitelja pripelje do 

novega križišča, kjer ga čaka obilo dela.   
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• Naučili so se prijaznih besed in vikanja.  

 

Predlogi za prihodnost 

• Tema: Moja pravica je nemoten pouk, torej je tvoja dolžnost, da ga ne motiš.  

• Kako krotiti močna čustva, sram, učenje odnosov preko igre 

• Red in odgovornost 

• Kulturni dan na temo prijazni učenci prijazna šola. 

• Bonton pri športu (športne igre), spoznavanje različnih vrst bontona, bonton v jedilnici 

• Več posnetkov ali filmov in več časa za igro. 

• Izdelava bumeranga prijaznosti, risanje sebe v izpolnjevanju šolskih pravil, metanje pravega 

bumeranga zunaj, Tema: medved in miš/ maček.; kača in srna, zajec in lisica,  

• Razredna pravila, bonton pri hrani, bonton v različnih državah, bonton za mizo, bonton, kako 

ravnati z živalmi, Odnos do narave, pozdravljanje, Prijateljstvo, odnosi, ... 

• Vaje za prijaznost in lepo vedenje, kako priznati napako za napačno dejanje, učenje iz 

zgodbic. 

• Zaigrajmo predstavo o vedenju v šoli, ogledali bi si kakšen film.  

• Želijo več dela na prostem, delo v skupini, več risanja, manj pisanja, pogovarjanje. 

• Menim, da je potrebno pozornost usmerit na osnovne vrednote, potrebno jih je ponotranjit, 

učencem moramo omogočiti, da spoznajo, kako lep je lahko svet, če večina spoštuje vrednote 

sodelovanja, spoštovanja, sprejemanja,...  

 

PREDMETNA STOPNJA 

Kaj se vam je zdelo dobro? 

• Izpostavljanje in zavedanje problemov oddelka povezanega z disciplino v oddelku. Priprava 

izdelka povezanega z bontonom. Popestritev z gibanjem - minuta za zdravje z metlo. Prednost 

dela na daljavo - učenci lahko napišejo svoje odgovore direktno v dodeljeno nalogo. 

• Pogovor in delo po skupinah. 

• Da sem lahko izrazil, katere zadeve me motijo. 

• Ker nismo pisali, smo se veliko igrali, družili, se plesali, igranje skečev, skupno oblikovanje 

pravil. 

• Delo v skupinah, izdelava plakatov, ustvarjalnost, druženje med delom, zanimive teme 

• Športni odmor in telovadnica, sprehod 

• Delo v skupinah, namizne igre. 

• Pogovor o kršitvah in pravilih. 

• Delo v skupinah, risanje smeškotov, igranje vlog, določanje čustev 

• Izdelava plakata, pogovori v krogu o pravilih. 

• Da smo se pogovorili o bontonu, poudarili pravila, kjer smo uspešni in poudarili pravila, kjer se 

lahko še izboljšamo. 

 

Kaj smo se naučili danes? 

• Da lahko plešeš in telovadiš z metlo. V povezavi z bontonom pa smo stvari bolj ponovili in 

osvežili. 

• Ponovno smo "spoznali" šolska pravila. Spoznali smo veliko boljših pristopov v primeru 

konfliktov ali nesoglasij. 

• Da se je potrebno o obnašanju pogovarjati, da zadeve dobijo smisel. 

• Da ima žirafa veliko srce, kako se vživeti v drugega, da moramo biti prijazni do drugega, brez 

pravil bi bil kaos. 

• Da ne moreš govoriti volčjega jezika 
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• Spoštovanja med sošolci, nove stvari o bontonu, kakšen je volčji in žirafin jezik, sodelovanja, 

upoštevanja navodil,  

• Nič novega 

• Primerna komunikacija, reševanje konfliktov, ponovitev pravil 

• Da moramo biti prijazni do deklet, osnove bontona, ni vljudno cmokati, da fant stoji na levi 

strani, zmerna uporaba telefona,  

• O bontonu, da je jeza lahko tudi uporabna, kako obnašamo pri pouku,  

• Naučila sem se biti kulturna, nova šolska pravila. 

• Naučili smo se spoštovati druge ljudi, bonton, obnovili smo kar smo že znali  

• Kako se obnašamo v razredu in dejstvo, da bomo bolj pozorni na našo govorico. 

 

Predlogi za prihodnost 

• Bonton povezan z gibanjem. Zanimivi in poučni filmi na to temo. 

• Teme o odnosih punce-fantje. 

• Snemanje video posnetkov, ustvarjanje ples po skupinah, poslušanje glasbe.  

• Nasilje 

• Bonton med jedjo 

• Medrazredno tekmovanje 

• Več športne manj pouka 

• Telovadnica 

• Kako širiti prijaznost, dobroto? 

• Izražanje čustev, ljubezen 

• Več namiznih iger, šah, film, kahoot,  

• Bonton, medvrstniško nasilje, nasilje na spletu, reakcija na poraz.(film), okoljevarstvo. 

• Risanje, izdelovanje družabnih iger, različni jeziki. 

• Minecraft, skeči 

• Bonton, sprejemanje drugačnosti, pasti IKT ob odraščanju mladostnikov. 

16. 3. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO ALMANAHA 

Člani: Irena Milivojevič Kotnik (vodja), Sara Zalesnik, Jana Jus, Nataša Zor, Tadeja 
Kilar Anamarija Erčulj  
Poročilo o delu skupine: 
Aprila smo povabili učitelje k soustvarjanju letošnjega almanaha. Učitelji so prispevali svoje 
prispevke, v katerih so predstavili dejavnosti na šoli, predvsem pa prispevke svojih učencev. 
Učiteljica mag. Anamarija Erčulj je v 8. razredu razpisala likovni natečaj za naslovnico 
Almanaha. Izbrana je bila slika učenke Nine Krt. Sara Zalesnik je oblikovala naslovnico. Irena 
Milivojevič Kotnik je almanah vsebinsko in tehnično uredila, lektorirale so ga učiteljice 
slovenščine Jana Jus, Nataša Zor in Tadeja Kilar. Letos smo poleg spletnega Almanaha po 
nekaj letih dali v tisk 350 izvodov. Prejeli so jih učenci, ki so imeli v njem samostojno objavo, 
vsi prvošolci in strokovni delavci šole. 
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16. 4. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO 
OSREDNJEŠOLSKE PRIREDITVE 

Člani: Tadeja Kilar (vodja), Nataša Zor, Jana Jus, Maruša Urankar, Metka Bizjak, Aleš 
Prosen, Brane Božič, Natalija Rak, Ivanka Svetec, Vesna Podgoršek, Gabrijela 
Vrhovnik, Maja Jesenik Štefin, Anamarija Erčulj 
Poročilo o delu skupine:  
20. 5. 2022 smo na vrtu matične šole pripravili osrednješolsko prireditev z naslovom Rad imej. 
Na prireditvi se je okoli 500 učencev matične in podružničnih šol pod mentorstvom svojih 
učiteljic predstavilo z devetimi glasbeno-plesnimi točkami. Dogodek se je nadaljeval z 
predstavitvijo projektov in dobrodelno razstavo izdelkov učencev. Zbrana sredstva smo 
namenili nakupu gugalnice za učence tunjiške podružnične šole.      

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

Člani: Aleš Prosen (vodja), Simeon Klokočovnik, Katja Kordiš 
Poročilo o delu skupine: 

KAJ (vsebina) Kdaj NOSILEC Udeleženci Evalvacija 

Sprotno obveščanje 
sodelavcev o pomembnih 
dnevih (Dan slovenskega 
športa, Dan zdravja, Dan 
gibanja, Evropski teden športa, 
Dan hrane, Dan brez 
avtomobila, itd.). 

Od 
novembra 

do aprila 

Delovna 
skupina za 
promocijo 

zdravja 

Vsi 
zaposleni 

Učitelje smo 
sproti obveščali. 

Brezplačne delavnice in 
predavanja v sklopu Centra za 
krepitev zdravja Kamnik 

Od 
novembra 

do aprila 

Katja 
Kordiš,  
Aleš 
Prosen 

Vsi 
zaposleni  

Zdravstveni dom 

je opravil 

meritve in podal 

povratne 

informacije. 

Ozaveščanje o skrbi za zdravje  Od 
novembra 
do aprila  

Delovna 
skupina za 
promocijo 
zdravja  

Vsi 
zaposleni  

Učitelje smo 
sproti obveščali. 

Tek v naravi,   
tek na smučeh  

Od  januarja  
do maja  

Simeon 
Klokočovni
k  

Vsi 
zaposleni  

Zaradi 

pomankanja 

snega je 

aktivnost 

odpadla. 

Organizacija delovnega časa  avgust  Anita 
Rusak 
Kastelic in 
aktivi  

Vsi 
zaposleni  

Realizirano v 

avgustu 

Pohodniški in kolesarski izleti Od 
novembra 
do aprila  

Simeon 
Klokočovni
k 

Vsi 
zaposleni  

Ni bilo 
realizirano 
zaradi trenutnih 
razmer. 
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Športna vadba  Celo šolsko 
leto  

Katja 
Kordiš  

Vsi 
zaposleni  

Ni bilo 
realizirano 
zaradi trenutnih 
razmer. 

Anketa zaposlenim o idejah za 
izvedbo promocije zdravja 

September 
2021 

Delovna 
skupina za 
promocijo 
zdravja  

Vsi 
zaposleni 

Bilo realizirano. 

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, Diana Drev, Denise Zajc, Metka Bizjak, Ema 
Vidic Judež, Mateja Jamnik, Iztok Bizjak, 2 učenca vsakega oddelka 
Poročilo o delu skupine: Zeleni Franček je šolski projekt, s katerim skrbimo za odgovoren 
odnos do okolja, narave in bivanja. V projekt so vključeni vsi učenci in zaposleni, v tem šolskem 
letu pa smo prednost namenili skrbi za telesno in duševno zdravje ter čisto šolsko okolje. 
Tako kot vsa leta doslej smo tudi letos ločevali odpadke, zbirali zamaške, vključevali reciklirane 
materiale v pouk, varčevali smo z energijo, vodo in rabo brisačk, skrbeli za zdravje in dobro 
počutje, ustrezno prezračevanje in čisto šolo, ekonomično organiziranje aktivnosti. Učenci od 
1. do 6. razreda so sodelovali v eko bralni znački. Načrtovali in izvedli smo tudi posebne, 
tematsko obarvane mesečne aktivnosti. V sklopu evropskega tedna mobilnosti smo sodelovali 
v projektu Varno v vrtec in šolo ter spodbujali hojo. Zbirali smo hrano za pse in mačke v 
zavetišču, več pozornosti smo ponovno namenili zmanjševanju količine plastične embalaže. V 
januarju in februarju je več kot 500 učencev sodelovalo v projektu Spodbujamo prijateljstvo, ob 
dnevu gozdov pa smo izvedli fotografski natečaj z naslovom Gozdni utrinek. Z eko predstavniki 
smo se v organizaciji Občine Kamnik udeležili spomladanske čistilne akcije, praznovali pa smo 
tudi rojstni dan našega planeta. 
Eden večjih dogodkov Zelenega Frančka je bil eko dan z naslovom Rad imej živali in rastline, 
ki smo ga obarvali zeleno. Dejavnosti eko dneva so bile namenjene gibanju in sprehodu v 
naravi, razvijanju empatije, skrbi za zdravo prehrano ter izdelavi različnih izdelkov, ki smo jih 
ponudili na dobrodelni razstavi na osrednješolski prireditvi. 
Letošnja novost je tudi eko ura, na kateri so eko predstavniki posameznega razreda vsak teden 
izbrali dejavnost, ki smo ji namenili več pozornosti. Z eko predstavniki pa smo izdelovali tudi 
okrasne lončke in vanje sadili cvetlice, za katere so čez leto učenci tudi skrbeli. 

16. 7. DELOVNA SKUPINA ZA FORMATIVNO SPREMLJANJE – 
KLJUČ 

Člani: Anita Rusak Kastelic (vodja), Monika  Jelenc, Ema Vidic Judež, Jana Trebušak, 
Petra Zupanc, Mateja Stare, Barbara Spruk Golob, Jana Razboršek, Špela Kosmatin,  
Špela Štular, Mojca Kališnik, Rafko Lah 
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Poročilo o delu: 
PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1:  

Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja  

Realizirane dejavnosti: 
- Razredni kriterij za podajanje povratne 

informacije (od 6. do 9. razreda) 
- Predstavitev primerov dobre prakse na 

Pedagoški konferenci 17. 5. 2022  

- Vključeni učitelji smo razvijali različne 
dejavnosti v svojih razredih (razvijanje 
vključujoče poučevalne prakse) 

- Sodelovanje na Pogovorih o učenju  
 
 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti:  
(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev)  
 - učitelji poročajo, da jim je bil kriterij v pomoč in 
da so z njegovo pomočjo razvijali/izboljšali 
podajanje povratne informacije 
- krajše predstavitve so imel dober odziv pri 
sodelavcih 
- primere smo predstavili na moderacijskem 
sestanku z dr. Ado Holcer Brunauer  
-velika vrednost deljenja znanja in primerov 
poučevalnih praks 

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

Članice deloven skupine smo si svoje primere iz 
razreda predstavljale na rednih srečanjih,  kjer smo 
se druga ob drugi razvijale. Primere smo 
predstavile tudi drugim šolam v projektu, svojim 
sodelavcem in na moderaciji. 

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali 
negativne) 

 
/ 
 
 

16. 8. DELOVNA SKUPINA ZA KULTURNO ŠOLO 

Člani: Tadeja Kilar (vodja), Irena Milivojevič Kotnik 
Poročilo o delu: V delovni skupini za kulturno šolo smo v šolskem letu 2021/2022 nadaljevali 
z zbiranjem podatkov o kulturnem delovanju učencev in učiteljev za tekoče šolsko leto. V tem 
šolskem letu smo ponovno pridobili naziv Kulturna šola, ki ga lahko uporabljamo do 30. 8. 
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, Blaž 
Munda 
Poročilo o delu:  
V šolskem letu 2021/2022 smo spremljali in evalvirali udejanjanje triletnega načrta izboljšav ter 
pripravili predlog novega. Nov triletni načrt izboljšav bo veljal za obdobje od 2022 do 2025. V 
okviru načrta so bili izbrani novi prioritetni cilji: 
1. Razvijanje bralne motivacije pri vseh učencih. 

2. Razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi učenje. 

3. Razvijati strpnost, spoštljivost in nenasilno komunikacijo pri učencih. 

Prav tako smo pripravili vsebine za pogovore o učenju, ki se bodo odvijali 25. 8. 2022. Pripravili 
smo predlog vsebin profesionalnega razvoja strokovnih delavcev ter sodelovali pri načrtovanju 
in spremljanju pouka.  
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16. 10. DELOVNA SKUPINA ZA PODPORO INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKIM ZNANJEM 

Člani: Sara Zalesnik (vodja), Lidija Vidmar, Nina Maček, Špela Štular, Tjaša Gašpar, 
Andrej Kunčič, Irena Milivojevič Kotnik, Urška Maja Pavlič, Marcel Lah 
Poročilo o delu skupine:  
Naloge skupine so bile v celoti realizirane. V poletnem času so bile pripravljene spletne učilnice 

za vse učitelje. Avgusta 2021 sta bili izvedeni delavnici na temo OneNote zvezek za predavanje 

za uporabo pri pouku. Obe delavnici sta bili dobro obiskani in veliko strokovnih delavcev je 

začelo v šolskem letu 21/22 uporabljati OneNote zvezke za predavanje. Ves čas je skupina 

spremljala novosti na IKT področju in z njimi seznanjala učiteljski zbor. Skozi šolsko leto je 

skupina ves čas nudila tehnično pomoč učencem, staršem in strokovnim delavcem. Vključili 

smo se v program Dvig digitalne kompetentnosti (ZRSS) in  Microsoft Showcase School 

Incubator (Microsoft) in ob koncu šolskega leta že načrtovali nabor izobraževanj in delavnic za 

naslednje šolsko leto. Ena izmed nalog skupine je bila priprava dan dejavnosti za vse učence 

“Učim se in vzgajam za IKT”. Dan dejavnosti so izvajali razredniki, delovna skupina pa je bila 

v tehnično pomoč pri vseh, ki so to potrebovali. V tem šolskem letu smo uvedli mobilno 

računalniško učilnico in s tem poskrbeli, da so podružnice imele dostop do prenosnih 

računalnikov, ki so jih uporabljale za izvedbo dneva dejavnosti. Po evalvaciji smo ugotovili, da 

so bili dnevi dejavnosti “Učim se in vzgajam za IKT” dobro sprejeti, učenci so uživali in se 

naučili novih znanj, za naprej pa bomo priprave samo še malo bolj prilagodili nivoju učencev. 

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 zopet v večji meri (po lanskoletnih strožjih Covid 
omejitvah) omogočala, da smo učencem preko celega šolskega leta vsaj enkrat 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 
nekatere zdrave prehranske navade kot povod k pozitivni spremembi svojega prehranjevanja. 
Projekt smo uspešno priključili nekaterim dnevom dejavnosti, npr. Eko dan in KD Bonton, ko 
smo del dneva namenili tudi ozaveščanju učencev in učiteljev o pomenu projekta Šolska 
shema in s tem uživanja sadja, zelenjave in mleka. 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 v celoti porabili. 
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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 (vodja za medpredmetno povezovanje), Metka Bizjak, Tjaša Gašpar, 
Mateja Jamnik, Simona Podboršek (vodja za vertikalno povezovanje) 
 
Poročilo o delu:  

PREDNOSTNO PODROČJE/Cilj-1:  
Izpopolniti kompetence učenje učenja, tudi v smislu vertikalnega povezovanja  

Realizirane dejavnosti: 
 
Medpredmetno povezovanje: učenci so imeli 

v zadnjem tednu naravoslovne tehniške in 

športne dneve. 

Vertikalno povezovanje: od februarja do junija 

so potekale naslednje aktivnosti: spremljanje 

porabe brisačk (od 1. do 3. razreda in nekaj 

četrtih razredov in peti razred). Ugotovili so, 

da, učenci porabijo več brisačk, ko imajo na 

urniku likovno umetnost. 

Anketo o priljubljenosti hišnih ljubljenčkov in 

pasji hrani so spremljali učenci četrtih in petih 

razredov, največ glasov je dosegel pes, sledi 

pa mu konj … 

Na predmetni stopnji smo spremljali povratno 
informacijo z različnih področij. 

Uspešnost izvedenih posameznih dejavnosti:  
(konkretno ovrednotenje doseženih ciljev)  
 
Pri medpredmetnem povezovanju so bili uspešno 
izvedeni dnevi dejavnosti. 
 
Vertikalno povezovanje: tudi tukaj so bile uspešno 
izvedene aktivnost. 
Cilja o podajanju in sprejemanju povratne informacije 
sta bila dosežena, prav tako cilj opazovanja nekega 
problema. 
  
 
 
 
 

Potek izvedbe (kdaj in na kakšen način so 
bile dejavnosti izvedene) 
 
Medpredmetno povezovanje: aktivnosti so 
bile izvedene v zadnjem tednu pouka (20., 
21., 22. 6. 2022). 
 
Vertikalno povezovanje: aktivnosti so 
potekale od februarja do junija. 
 

 
 
Medpredmetno povezovanje: dejavnosti so dosegle 
svoj namen, saj so učenci 6., 7., in 8. razreda še 
poglobili svoje znanje. 
Vertikalno povezovanje: učenci so se urili o 
sprejemanju povratne informacije (od 6. do 9. 
razreda), spoznavali so se z raziskovalnimi 
metodami in predstavitvijo le-teh v obliki ankete, 
diagramov ... 

Morebitne posebnosti (pozitivne in/ali 
negativne) 

 
Medpredmetno povezovanje: učitelji, ki so nosilci 
dejavnosti, ugotavljajo, da je zadnji teden zelo 
intenziven (naporen), prinaša pa veliko prednost za 
otroke. 
 
Vertikalno povezovanje: v 4. in 5. razredih je bil 
prvotno predvideno štetje prometa, a je bila 
učiteljicam bližje tematika brisačk in hišnih 
ljubljenčkov. 
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16. 13. DELOVNA SKUPINA ZA BRALNO PISMENOST 

Člani: Irena Milivojevič Kotnik (vodja), Barbara Spruk Golob, Petra Zupanc, Andreja 
Modrijan, Simona Podboršek, Marija Ropas, Danila Hrovat, Špela Kosmatin, Nataša 
Logar Andič 
 
Poročilo o delu: 
Delovna skupina je ugotavljala bralno motivacijo pri učencih. Izvedli smo obsežni anketi (eno 
za razredno in drugo za predmetno stopnjo), obdelali in analizirali rezultate ankete ter jih na 
pedagoški konferenci maja 2022 predstavili učiteljskemu zboru. Ugotovili smo, da bralna 
motivacija pri učencih z leti šolanja upada. V nadaljevanju smo začeli s pripravami na aktivnosti 
v šolskem letu 2022/23, ko bo spodbujanje bralne motivacije ena od prednostnih nalog šole. 
Cilji v povezavi z bralno pismenostjo smo dosegli s pomočjo ur knjižnično informacijskega 
znanja, ki jih izvajata knjižničarki v sodelovanju z učitelji. 
  

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:  
V delovni skupini smo v tem šolskem letu namenili veliko časa, da smo predstavili svoje učne 
enote in izdelali zapise za priročnike, ki bodo objavljeni s strani Zavoda za šolstvo, predstavili 
smo svoje delo sodelavcem, primer svoje učne enote pa smo predstavili tudi na mednarodnem 
zaključnem srečanju v Dublinu. 
Skupaj smo načrtovali in izvedli tudi naravoslovni dan plastične vrečke in sodelovali pri pripravi 
Eko dneva.  
S tem šolskim letom pa se delo na projektu zaključuje. Zagotovo pa bomo svoje znanja, ki smo 
ga pridobili tekom projekta razvijali tudi v drugih delovnih skupinah.  

16. 15. DELOVNA SKUPINA ZA IZDELAVO NAČRTA VARNIH 
POTI 

Člani: Simeon Klokočovnik (vodja), Andrej Kunčič 
Poročilo o delu skupine:  
Posodobitev šolskih poti za novo vpisane učence na posamezno šolo, kot tudi posodobitev 
šolskih poti za učence 6. razreda, ki hodijo na matično šolo. 

16. 16. DELOVNA SKUPINA ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 

Člani: Kaja Lipovec (vodja), Tjaša Božič, Katarina Lednik, Irena Podjed, Kristina Kepe, 
Danila Hrovat, Urška Strgar, Aleš Pršin 
Poročilo o delu skupine:  
V septembru 2021 je bilo izvedeno predavanje za strokovne delavce na temo Vodenje 
dokumentacije za učence z DSP in ISP. Izobraževanja se je udeležilo 34 strokovnih delavcev. 
Predavanje je potekalo na daljavo. Posnetek se je snemal, zato so si ga lahko strokovni delavci 
ogledali naknadno. 
V e-učilnici za DSP smo dodale in posodobile strokovna gradiva o primanjkljajih na posameznih 
področjih učenja kot pomoč strokovnim delavcem pri njihovem delu z učenci s primanjkljaji na 
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posameznih področjih učenja. Gradivu smo dodale tudi posamezne vaje za pomoč pri delu z 
učencem. 
V marcu 2022 je bilo izvedeno predavanje za strokovne delavce na temo Disleksija in 
skotopični sindrom. Izobraževanja se je udeležilo 12 strokovnih delavcev. Predavanje je 
potekalo v prostorih šole.  
 

16. 17. DELOVNA SKUPINA ZA IZVEDBO VALETE 
Člani: Metka Bizjak, Tilen Miklavčič, Mirta Vrhovnik 
Poročila o delu skupine: 
Od septembra smo skupaj z učenci 9. razreda načrtovali valeto, pripravili sceno in izdelali 
osmrtnice. Učenci so 14. 6. 2022 uspešno izvedli pripravljeni kulturni program in podelili 
izdelana darilca za učitelje. 

17. KULTURNE IN DRUGE PRIREDITVE 

17. 1. KULTURNE PRIREDITVE NA MATIČNI ŠOLI 

PRIREDITEV NOSILEC ČAS 

Ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Jana Jus, Tina 
Plahutnik 

24. 12. 2021 (proslava je bila 
posneta) 

Slovenski kulturni praznik Tadeja Kilar, Irena 
Milivojevič Kotnik 

7. 2. 2022 (proslava je bila 
posneta) 

Osrednješolska prireditev Tadeja Kilar 20. 5. 2022 

Valeta Tilen Miklavčič, Metka 
Bizjak, Mirta Vrhovnik 

14. 6. 2022 

Dan državnosti in zaključna 
prireditev 

Meta Kregar, Jana Jus 24. 6. 2022 

Prireditev za starše - materinski 
dan 

Meta Kregar 27. 5. 2022 

Zaključna prireditev za starše  
1. a razreda 

Monika Šimenc 
Vatovani  

21. 6. 2022 

Zaključna prireditev za starše 
1. b razreda 

Maja Benkovič 22. 6. 2022  
 

Sprejem prvošolcev razredničarke  1. 9. 2021 

Prireditev za bralno značko — 
praznik knjige 

Irena Milivojevič 
Kotnik 

25. 4. 2022 

Prižig lučk Nataša Zor, Petra 
Haler 

        1. 12.  2021 

Albrehtov dan Nataša Logar Andič 17. 11. 2021 (proslava je bila 
posneta) 

Zaključna prireditev za starše Natalija Rak 15. 6. 2022 

Zaključna prireditev za starše Majda Pogačnik 22. 6. 2022 
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Lutkovna predstava z delavnico 
za bodoče prvošolce 

Učiteljice 1. razreda 8. 6. 2022 

17. 2. KULTURNE PRIREDITVE NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH 

PŠ PRIREDITEV NOSILEC ČAS 

Tunjice 

 
 

Božično novoletna prireditev (posnetek) 

 
Dan državnosti in zaključna prireditev 

Jana Trebušak 
 

Ines Kern 

24. 12. 
2021 

 
16. 6. 2022 

Mekinje Komemoracija  
 
Prireditev ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti  
 
Prireditev ob kulturnem prazniku  
 
Prireditev ob materinskem dnevu 
(posnetek prireditve) in pozdrav 
pomladi  
 
Prireditev ob dnevu državnosti  

Ivanka Svetec 
 

Špela Kosmatin 
 
 

Urška Maja Pavlič 
 

Ivanka Svetec, Urška Maja 
Pavlič, Urška Strgar, Špela 
Kosmatin, Bernarda Rifel 

 
Bernarda Rifel 

22. 10. 
2021 

 
24. 12. 
2021 

 
 

4. 2. 2022 
 
 

22. 4. 2022 
 
 

24. 6. 2022 

Nevlje Komemoracija 
 
Proslava ob dnevu državnosti in 
zaključna prireditev drugošolcev 
 
Proslava ob dnevu državnosti in 
predaja ključa 
 
Zaključna prireditev za starše 
prvošolcev 

Kaja Lipovec 
 

Darja Klopčič Lisičić 
 
 

Romana Lah 
 
 

Petra Zupanc, Mojca Kališnik 

22. 10. 2021 

 

21. 6. 2022 
 

 

24. 6. 2022 

 

 

22. 6. 2022 

Vranja 
Peč 

Prireditev ob otvoritvi igrišča 

 

Jesenska razstava v Budnarjevi hiši 

 

Božični koncert 

 

Revija pevskih zborov 

 

Zaključna prireditev in dan državnosti 

Maja Jesenik Štefin 
 

Maja Jesenik Štefin 
 

Andreja Šuštar 
 

Andreja Šuštar 
 

Maja Jesenik Štefin 

23. 9. 
2021 

 
22. 10. 
2021 

 
22. 12. 
2021 

 
31. 5. 
2022 

 
17. 6. 
2022 
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17. 3. OSREDNJEŠOLSKA PRIREDITEV – 20. maj 2022 

20. 5. 2022 smo na vrtu matične šole pripravili osrednješolsko prireditev z naslovom Rad imej. 
Na prireditvi se je okoli 500 učencev matične in podružničnih šol pod mentorstvom svojih 
učiteljic predstavilo z devetimi glasbeno-plesnimi točkami. Dogodek se je nadaljeval s 
predstavitvijo projektov in z dobrodelno razstavo izdelkov učencev. Zbrana sredstva bomo 
namenili nakupu gugalnice za učence tunjiške podružnične šole.   

18. PROMET, SAMOZAŠČITA, ZDRAVSTVENO VARSTVO  

18. 1. VARNOST UČENCEV IN PROMETNOVZGOJNE AKCIJE 

NOSILEC SODELUJOČI VSEBINA REALIZACIJA 

VSEBINE 

Simeon 

Klokočovnik, 

Andrej Kunčič, 
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. 

Opravljen je bil pregled 
šolskih poti in prometne 
situacije v šolskem 
okolišu.  

Simeon 
Klokočovnik 
Andrej Kunčič 

Vodja 
podružnične 
šole 

Priprava prometno 
varnostnega načrta 
matične šole in 
podružničnih šol 

Načrti šolskih poti so bili 
posodobljeni. 

Simeon 
Klokočovnik 
Andrej, Kunčič, 
Katja Kordiš, 
Barbka Marin 

Sara Zalesnik, 
razredniki in 
starši 
učencev, 
kamniški 
policisti 

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

Izvedba kolesarskih 
izpitov je bila uspešno 
realizirana na centralni 
šoli in vseh 
podružničnih šolah. V 
tem šolskem letu so 
praktični izpit opravljali 
tudi učenci 6. razredov, 
ker v 5. razredu zaradi 
kovid situacije izvedba 
ni bila mogoča. 

Simeon 
Klokočovnik 

 člani SPVCP 
Kamnik 

Izvedba šolskega 
kolesarskega tekmovanja 
ter občinskega 
tekmovanja iz znanja o 
prometu. 

Uspešno smo 
pripomogli izvedbi 
občinskega tekmovanja 
in se kot zmagovalci 
udeležili državnega 
tekmovanja. 

Simeon 
Klokočovnik 

Člani SPVCP 
Kamnik, 
AMZS Kamnik 

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

Uspešno smo 
sodelovali, učenka je 
zmagala in se jeseni 
2022 udeleži 
evropskega 
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mednarodnega 
tekmovanja. 

Simeon 
Klokočovnik, 
Andrej Kunčič 

Učiteljice 
razrednega 
pouka  

Predstavitev prometno 
varnostnega načrta šole  

Predstavljeno na 
konferenci v šolskem 
letu 2020_21. Učiteljice 
predstavijo PVN šole na 
začetku šolskega leta 
staršem. 

Vodje podružničnih 
šol, 
Simeon 
Klokočovnik, 
Andrej Kunčič 

Policisti, 
razredniki, 
starši 

Opozarjanje na uporabo 
kolesarske čelade 
Pripenjanje z varnostnimi 
pasovi 

Redno opozarjanje 
učencev smiselnost 
uporabe čelade. 

Razredničarke 5. 
razreda 

Policijska 
postaja 
Kamnik 

Policist Leon svetuje Ni bilo realizirano. 

Simeon 
Klokočovnik 
 

Razredničarke 
5. razreda, 
JUMICAR in 
SPVCP Kamnik 

Prometna vzgoja otrok 
Učenec voznik (poligon) 

Zaradi epidemije ni bilo 
realizirano 

Tina Plahutnik SPVCP 
Kamnik, Policija 
Kamnik 

Predavanje Še vedno 
vozim, vendar ne hodim 

Zaradi epidemije ni bilo 
realizirano 
 

Anita Rusak 
Kastelic 

Občina 
Kamnik 

Anketa o načinu prihoda v 
šolo in odhoda domov 

Realizirano in poslano v 
obdelavo zunanji 
strokovni delavki 
Občine Kamnik 

18. 2. EVAKUACIJSKA VAJA 

Koordinator: Brane Božič 
Izvleček poročila: 
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, 
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- 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. 
Vsi delavci šole morajo biti usposobljeni, 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 bila PO POTRESU LAHKO ZAGORI. 
Vaje zaradi epidemioloških razmer niso bile izvedene praktično. 
Za vse učitelje sem pripravil gradiva v pisni in video obliki (Microsoft Teams), ki so si jih z 
učenci na razrednih urah pogledali in prebrali. 

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 

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, ZD 
Jesenice, 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 delavki 

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) 

Vesna Arnež 
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Aktiv svetovalnih delavk občin 
Kamnik in Komenda 

Študijska srečanja vezana na 
aktualno tematiko 

Svetovalne 
delavke 

Aktiv knjižničark občin Kamnik in 
Komenda 

Strokovno sodelovanje šolskih 
knjižničark občin Kamnik in 

Komenda ter vodstva Knjižnice 
Franceta Balantiča Kamnik 

Nataša Logar 
Andič in Irena 

Milivojevič Kotnik 

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

delu z učenci z DSP 

Učitelji, učenci in 
starši 

Knjižnica Franceta Balantiča 

Kamnik 

Razstava v okviru projekta Moja prva 
knjiga 

Aktiv učiteljic 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 izobraževanje, 
znanost in šport  

Zakonsko določena sodelovanja s 
področja organizacijskih poročil, 

sistemizacije delovnih mest, 
strokovnih posvetov. 

Ravnatelj 

Občina Kamnik (oddelek za 
družbene dejavnosti) 

Finančno načrtovanje: investicije, 
investicijsko vzdrževanje, delovne 

skupine lokalne skupnosti za izvedbo 
določene naloge povezane s šolo 

Ravnatelj 

Zdravstveni dom Kamnik Zdravstveno varstvo delavcev in 
učencev, sistematski pregledi; 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 
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SPVCP občine Kamnik Kolesarsko tekmovanje, prometno 
varnostne akcije, publikacije in 

plakati, sestanki sveta 

Simeon 

Klokočovnik 

Komunalno podjetje Kamnik 
(KPK) 

Sodelovanje o ozaveščanju o 
pomenu pitne vode 

Aktiv učiteljic 1. 
razreda 

Zdravilni gaj Vodena vadba na poligonu PŠ Tunjice 

OŠ Stranje in OŠ Komenda 
Moste 

Predstavitev MS Teams Delovna skupina 
za podporo 

informacijsko-
komunikacijskim 

znanjem 

Pediatrična klinika 
 

Sodelovanje pri načrtovanju in 
izvajanju poučevanja za učence na 

zdravljenju  

Svetovalna 
služba 

Supernova, Qulandia Razstava ob svetovnem dnevu 
čebel 

Anamarija Erčulj 

Muzej novejše zgodovine 

Slovenije 

Pričevanje g. Dušana Stefančiča Urška Gostečnik 

KOVDO Sodelovanje na likovnem in 
literarnem natečaju 

Učitelji LUM 

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. 
Podrobnejši seznam vidnejših dosežkov na področju znanja ter športnih tekmovanjih, je 
naveden v letnem šolskem Almanah-u. 

20. 1. RAZISKOVALNE NALOGE 

Koordinator: Tjaša Gašpar  
 
V letošnjem šolskem letu ni bilo oddanih raziskovalnih nalog. 

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 2022/23.  
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Primerjava dosežkov šole z državnim povprečjem: 
 
Dosežki NPZ – 6. razred 

Predmet Število učencev  Državno povprečje % Povprečje OŠ FA 
% 

SLOVENŠČINA 86/92  45, 5 % 44,9 % 

MATEMATIKA 83/92 49,7 % 48,9 % 

ANGLEŠČINA 82/92 63,5 % 62,1 % 
 

Dosežki NPZ – 9. razred 

Predmet Število učencev Državno povprečje % Povprečje OŠ FA 
% 

SLOVENŠČINA 74/82  49,1 % 48,8 % 

MATEMATIKA 73/82 57,7 % 58,1 % 

GEOGRAFIJA 78/82 42,5 % 48,9 % 

22. TEDENSKI ZAPIS DOGODKOV V ŠOLSKEM LETU 
2021/2022 

1. TEDEN 

1. september 2021 do 3. september 2021 

Poletnih počitnic je konec in v sredo, 1. septembra 2021, je šolski prag prvič prestopilo 
dvainosemdeset 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. Zaradi prostorske 
stiske na matični šoli bodo imeli učenci 4. a in 4. b ter 5. a in 5. b letos pouk 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. 

2. TEDEN 

6. september 2021 do 10. september 2021 

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 tako odšli učenci 1., 2., 3., 4. razreda na podružnični šoli Vranja Peč. Učenci 
7. razredov so v ponedeljek in torek odšli rolat ali kolesarit. V petek pa so se učenci 7. a in 7. 
c razreda in učenci 9. c razreda udeležili tudi državnega tekmovanja v plavanju. 
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3. TEDEN 

13. september 2021 do 17. september 2021 

Tudi teden, ki je za nami, je bil športno obarvan. Športnim dejavnostnim pa lahko priključimo 
še nekaj kulturnih drobtinic. V torek, 14. septembra, so na jesenski pohod odšli 1., 2. in 4. 
razredi podružnične šole Tunjice. 7. razredi pa so popoldne odšli rolat. V sredo, 15. septembra, 
sta na jesenski pohod odšla oba oddelka prvošolcev matične šole. 3. a razred. 3. b razred pa 
sta na ta dan imela športni dan, na katerem so učenci urili svoje gibalne spretnosti. 
5. a razred in vsi 5. razredi s podružničnih šol, so bili ta teden v Šoli v naravi v Savudriji, kjer 
so uživali, 5. b razred pa je imel šolo na daljavo, saj so bili v karanteni zaradi covid okužb v 
razredu in se Šole v naravi na žalost niso mogli udeležiti. V četrtek, 16. septembra, so 8. razredi 
izvedli naravoslovni dan na temo Jaz in ti. Petek, 17. september, pa je bil tudi kulturno obarvan, 
saj smo praznovali dan zlatih knjig in začetek gibanja Bralna značka. Vsi prvošolci so v dar 
prejeli knjigo Miroslava Košute Ponikalnice, uganke z rimo in soljo, ki so se je prvošolci še 
posebej razveselili. 

4. TEDEN 

20. september 2021 do 24. september 2021 

Tudi ta teden je bil zelo športno obarvan. Prvi razredi podružničnih šol so v torek, 21. 
septembra, ali v četrtek, 23. septembra, praznovali Evropski športni dan. V petek, 24. 
septembra, pa se je 1. razred Vranje Peči odpravil še  na naravoslovni dan v Arboretum. 2. a 
razred je imel v četrtek, 23. septembra, jesenski pohod, ostali razredi pa so v torek, 21. 
septembra, ali četrtek, 23. septembra, praznovali Evropski športni dan. Tudi 3. razredi 
podružničnih šol Mekinje, Tunjice in Vranja Peč so v četrtek, 23. septembra, praznovali 
Evropski športni dan. 3 razred Vranje Peči pa so se v petek, 24. septembra, odpravili še v 
Arboretum. Evropski športni dan so praznovali tudi vsi 4. razredi in 5. razredi podružničnih šol, 
4. razred podružnične šole Vranja Peč pa se je v petek odpravil še v Arboretum. 6. razredi pa 
so v četrtek, 23. septembra, izvedli naravoslovni dan na temo kamnine. 

5. TEDEN 

27. september do 1. oktober 2021 

V tem tednu je bila poleg pouka pomembno kar nekaj dogodkov. V ponedeljek 27. septembra, 
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. V sredo, 29. septembra, sta imela 
3. a in 3. b razreda zdravniški pregled, 9. c, 8. c, 6. c in 7. b pa so se udeležili državnega 
prvenstva v vožnji na čas. V četrtek, 30. septembra, so se 7 razredi udeležili še popoldanskega 
rolanja, v petek 1. 10 pa so učenci razredov 7. a, b, c, 8. a, b, c, č in 9. č uživali v filmsko 
gledališkem večeru. Ogledali so si film Fantom iz opere in se o njem kasneje tudi malo 
pogovorili. 

6. TEDEN 

4. oktober do 8. oktober 2021 

Prvi teden oktobra je teden otroka. Letošnja tema je bila Razigran uživaj dan! Kot protiutež 
posledicam epidemije COVID-19 smo želeli poudariti pomen igrivosti, sproščenosti in druženja, 
zato smo se v Tednu otroka tokrat posvetili igri in igranju.  Tudi letos smo na šoli izvedli veliko 
aktivnosti v povezavi s tednom otroka. Podrobne dejavnosti nekaterih oddelkov vam 
predstavimo v nadaljevanju. V ponedeljek, 4. oktobra, so potekale prve skupne pogovorne ure 
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v tem šolskem letu. Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ v zvezi s preprečevanjem širjenja 
novega koronavirusa, ko starši ne vstopajo v šolo, so potekale videokonferenčno. V torek, 5. 
oktobra, na svetovni dan učiteljev, so imeli učenci 1. a in 1. b razreda tehniški dan. Ta dan pa 
so imeli učenci 3. razreda podružnične šole Nevlje še zdravniški pregled v ZD Kamnik. V sredo, 
6. oktobra, je pouk v obliki tehniškega dne, izvedel 1. razred podružnične šole Nevlje in 3. 
razred podružnične šole Mekinje. Na ta dan so izdelali otroško igračo. Športni dan pa so imeli 
učenci 2. a razreda. V četrtek, 7. oktobra, so imeli  učenci 2. b razreda in 2. razreda podružnične 
šole Nevlje, športni dan. V petek, 9. oktobra, so imeli vsi učenci šole kulturni dan Bonton. Dan 
je potekal v obliki pogovora in delavnic na temo spoštovanja, vključenosti, sprejemanja 
drugačnosti. 

7. TEDEN 

11. oktober do 15. oktober 2021 

V ponedeljek, 11. 10. 2021, nekaj minut pred 13. uro so naš ravnatelj g. Rafko Lah, ministrica 
za izobraževanje dr. Simona Kustec, župan Občine Kamnik Matej Slapar, podžupana Bogdan 
Pogačar in Aleksander Uršič, direktor izvajalca gradnje Kolektor Koling, d. o. o., Tine Vadnal 
in direktor podjetja CBE, d. o. o., Sašo Previšič položili temeljni kamen za izgradnjo težko 
pričakovane nove šolske zgradbe. Ta že tako vesel dogodek so s kulturnim programom 
polepšali učenci naše šole, katerim bo nova, varna šolska stavba tudi namenjena. Prav tako 
so v ponedeljek učenci 1. razreda podružnične šole Mekinje izvedli tehniški dan in so iz 
odpadnega materiala izdelali igračo. V torek, 12. oktobra, so imeli učenci 3. razreda 
podružnične šole Mekinje zdravstveni pregled, učenci 7. razredov pa so popoldne vadili 
rolanje. Kulturni dan z naslovom Glasba gibljivih slik (koncert) pa so imeli učenci 8. razredov. 
V sredo, 13. oktobra, so imeli naravoslovni dan učenci 4. b razreda. Odšli so raziskovat gozd, 
v četrtek, 14. oktobra, pa naravoslovni dan izvedli še učenci 4. a razreda. V petek, 15. oktobra, 
so imeli kulturni dan učenci 3. b razreda. Odšli so na predstavo Sapramiška. Popoldne pa so 
učenci 8. b in 8. c razreda, ter učenci 9. razredov sodelovali na tekmovanju iz znanja o sladkorni 
bolezni. 

8. TEDEN 

18. oktober do 22. oktober 2021 

Pa smo prišli do zadnjega tedna pred prvimi šolskimi počitnicami. Do tega trenutka smo imeli 
na šoli kar nekaj učencev in učiteljev v karantenah zaradi še vedno prisotnega virusa Covid 
19, vendar so bili učitelji in celotna šola na to dobro pripravljeni in je delo potekalo nemoteno, 
na daljavo, preko Teams povezav. Torej, kaj vse pa so počeli učenci v tednu pred počitnicami? 

V ponedeljek, 18. oktobra, sta imela 1. a in 1. b razred naravoslovni dan in sicer odšli so se 
potepat v Arboretum. Prav tako sta ta dan v gozdu uživala tudi 2. a in 2. b razred. 3. b razred 
pa je imel športni dan in so odšli na jesenski pohod. 

V torek, 19. oktobra, so imeli učenci prvega razreda podružnične šole Tunjice naravoslovni dan 
z naslovom Gozd jeseni. Naravoslovni dan, z naslovom Herbarij,  sta imela še razreda 4. a in 
4. b, 7. č pa je imel naravoslovni dan na temo odnosov. V torek sta imela 3. razreda 
podružničnih šol Tunjice in Vranja Peč še zdravstveni pregled. 

V sredo, 20. oktobra, so imeli naravoslovni dan v Arboretumu učenci 1., 2., 3. in 4. razreda 
podružnične šole Mekinje. Pohod do slapa Orglice so imeli učenci 5. a in 5. b razreda. 9 razredi 
so se dopoldne podali na pohod v sredogorje, kasneje istega dneva pa so se  9. razredi in pa 
8. a razred udeležil še tekmovanja iz znanja biologije za Proteusovo priznanje.  
V četrtek, 21. oktobra, pa so praznovali Trubarjev dan učenci 9. razredov. 
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9. TEDEN 

25. oktober do 1. november 

Za nami so jesenske počitnice. Vreme je bilo lepo in verjamem, da smo ga vsi kar najbolje 
izkoristili za dejavnosti na prostem. Ker pa se epidemiološka slika Slovenije slabša, vsi z 
velikim zanimanjem pričakujemo, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih in ali bo morda 
ponovno šola na daljavo.  

10. TEDEN 

2. november do 5. november 2021 

Prvi šolski teden po počitnicah se je začel mirno. V torek, 2. novembra, so imeli učenci 6. a 
razreda zdravniški pregled drugih večjih dejavnosti pa ni bilo. V knjižnici smo izžrebali še 
zmagovalce oktobrskega pravljičnega kviza, ki so prejeli praktične nagrade. Nagrajenci so bili: 
Karina Zore, Jana Pontelli, Sara Učakar in Daša Iskra. Slika v Sloveniji se še naprej slabša, 
vendar trenutno še nič ne vemo, ali bo to vplivala tudi na šolanje. Vsi držimo pesti, da bodo 
šole še naprej odprte. 

11. TEDEN 

8. november do 12. november 2021 

V tem tednu so se v torek, 9. novembra, 4., 5., 6., 7., 8 in 9. razredi (tudi učenci iz podružničnih 
šol) udeležili Cankarjevega tekmovanja.  Na tam dan je imel 6. b razredu še zdravniški pregled. 
V četrtek, 10. novembra, so imeli tehniški dan učenci 4. razreda podružnične šole Mekinje. Na 
ta dan so se učenci 8. a, 8. c, 8. č in 9. a, 9. b. in 9. c razreda udeležili še šolskega tekmovanja 
iz znanja angleščine. V petek, 12. novembra, pa so učenci 6. razredov matične šole odšli na 
pohod v sredogorje.  

12. TEDEN 

8. november do 19. november 2021 

V torek, 16. novembra, so se tekmovanja v znanju geografije udeležili učenci 6. b, 7. b, 8. c, 9. 
a in 9. c razreda. Na dan so imeli učenci 6. c razreda še zdravniški pregled. V sredo, 17. 
novembra, smo praznovali Albrehtov dan. Na žalost se zaradi ukrepov letos nismo mogli 
podružiti v živo, smo se pa zato preko spleta. Knjižničarki sva pripravili krajši video posnetek, 
ki so si ga učenci, 2. šolsko uro, pogledali skupaj z učitelji. Na ta dan smo razglasili tudi 
zmagovalce natečaja, ki je potekal v mesecu oktobru. Nagrajenci so prejeli tudi lepe nagrade. 
Vlada je odločila, da se prav na ta dan začne tudi samotestiranje učencev v šolah. Od tega 
dneva naprej se morajo vsi učenci testirati s hitrimi testi v ponedeljek, sredo in petek. 
Samotestiranjre je na prvi dan steklo super in ni bilo večjih težav. Nekaj razredov pa je 
posledično tudi odšlo v karanteno. V petek, 19. novembra, pa smo praznovali tradicionalni 
slovenski dan. Na ta dan so učenci v razredih pojedli tradicionalni zajtrk, sestavljen iz kruha, 
masla, meda, mleka in jabolka. Z učitelji so se pogovorili o pomenu dobre lokalne in doma 
pridelane hrane. 

13. TEDEN 

22. november do 26. novembra 2021 

Ta teden je potekal relativno mirno. Samo v četrtek, 25. novembra, so učenci kombiniranega 
oddelka 1. in 2. razreda podružnične šole Vranje Peči ustvarjali z naravnimi materiali. Tehniški 
dan pa so izvedli še učenci 3. in 4. razreda iste podružnične šole. Nekaj oddelkov na matični 
šoli in na podružnicah je bilo tudi v karanteni, vendar pouk poteka nemoteno, saj so na pouk 
na daljavo vsi že dobro pripravljeni.   
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14. TEDEN 

29. november do 5. december 2021 

 V tem tednu so se učenci veselili prižiga lučk, ki se je, kljub razmeram v katerih se nahajamo, 
vseeno zgodil v sredo, 1. decembra. Učenci so pripravili krajši program z glasbo, dogodka pa 
so se udeležili predvsem mlajši učenci, ki so si v dveh terminih, ogledali prižig lučk. Gospod 
ravnatelj je pripravil krajši govor, celoten dogodek pa smo tudi posneli in objavili na spletni 
strani šole, tako da so si ga lahko ogledali vsi učenci. V sredo, 1. decembra, je na šoli potekalo 
tudi tekmovanje v razvedrilni matematiki, ki so se ga udeležili učenci 6. razredov, učenci 7. a, 
7. c, 7. č razreda, učenci 8. c razreda in učenci 9. razredov. V četrtek, 2. decembra, so učenci 
2. a. in 2. b razreda imeli tehniški dan, izdelovali so novoletne okraske. V petek, 3. decembra, 
pa je potekalo še državno tekmovanje iz znanja biologije, ki so se ga udeležili učenci 9. b 
razreda. 

15. TEDEN 

6. december do 10. december 2021 

Drugi teden v mesecu decembru je bil pestro obarvan z dogajanjem. V ponedeljek, 6. 
decembra, so imeli učenci 1. razreda podružnične šole Tunjice kulturni dan. Ogledat so si šli 
gledališko predstavo. V torek, 7. decembra, so imeli kulturni dan še učenci 3. a razreda, 
ogledali so si predstavo Sapramiška. Na ta dan so izvedli tehniški dan tudi učenci 9. a in 9. b 
razreda. Obravnavali so spreminjanje snovi. Tudi učenci podružnične šole Nevlje so na ta dan 
imeli tehniški dan in so izdelovali papirnate hiške. 8.a razred je imel v torek tudi zdravniški 
pregled, tekmovanja iz znanja zgodovine pa so se udeležili učenci 8. a, 8. b, 9. a in 9. b 
razreda.V sredo, 19. decembra, so se tekmovanja v znanju astronomije za Dominikovo 
priznanje udeležili učenci 8. a, 8. c in 8. č razreda. Na ta dan so učenci 9. razredov imeli tudi 
naravoslovni dan na temo odraščanja. V četrtek, 11. decembra, so se tekmovanja za 
Cankarjevo tekmovanje udeležili učenci 8. c in 9. c razreda, v petek 10. decembra, pa so se 
tekmovanja iz kemijskega eksperimenta Mehurčki udeležili učenci 9. b razreda. 

16. TEDEN 

13. december do 17. december 2021 

V torek, 14. decembra, so imeli učenci sedmih razredov kulturni dan. Pogovarjali so se o 
različnih religijah po svetu. Isti dan so imeli zdravniški pregled tudi učenci 8. c razreda. V sredo, 
15. decembra, so imeli zimski športni dan učenci prvega razreda podružnične šole Tunjice, in 
vsi učenci podružnične šole Vranja peč. Tudi učenci 2. razreda podružnične šole Nevlje so se 
ta dan odšli sankat. Zdravniški pregled pa so imeli še učenci 8. č razreda. V četrtek, 16. 
decembra, so imeli zimski športni dan učenci 2 in 3. razreda podružnične šole Tunjice. Tehniški 
dan pa so izvedli učenci 3. b razreda. Na ta dan so učenci 5.a in 5. b ustvarjali še novoletne 
čestitke in okraske. V petek, 17. decembra, pa so imeli tehniški dan na temo IKT učenci 1 in 2. 
razreda podružnične šole Mekinje. 

17. TEDEN 

20. december do 24. december 2021 

Za nami je zadnji teden pouka na daljavo v tem koledarskem letu.  

V tem tednu je bilo kar pet delovnih dni, saj smo praznovali božič v soboto. Ker je bil v nedeljo 
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.  
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Učenci 6. razredov so imeli ta teden Zimsko šolo v naravi. Odšli so se smučat in sankat v 
Cerkno. 

V torek, 21. decembra, so imeli učenci 1. a in 1. b razreda kulturni dan. Odšli so si ogledat 
decembrsko predstavo. Ta dan so imeli tehniški dan še učenci 3. a razreda. Izdelovali so 
novoletne čestitke. V sredo, 22. decembra, so odšli na decembrsko predstavo še učenci 2. a 
in 2. b razreda. Ogledali so si predstavo Zverjasec. V četrtek, 23. decembra, so imeli učenci 1. 
a in 1. b razreda športni dan na temo plesa. Na predstavo Bi se gnetli na tej metli, pa so odšli 
učenci 4. a in 4. b ter učenci 5. a in 5. b razreda. Petek, 24. december, pa se je začel s proslavo 
ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Učenci so si skupaj z razredniki ogledali pripravljen 
posnetek proslave, ki so jo oblikovali učenci z recitacijami ter glasbenimi in pevskimi točkami, 
vse pa je nagovoril tudi ravnatelj šole. Na ta dan so odšli na gledališko predstavo učenci 1., 3., 
4. in 5. razreda podružnične šole Nevlje, ter učenci 2., 3., 4., in 5. razreda podružnične šole 
Tunjice. Za učenci od 7.-9. razreda pa je potekalo že tradicionalno plesno tekmovanje. 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. 

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.      

18. TEDEN 

27. december do 31. december 2021 
V tem tednu smo imeli novoletne počitnice. V novem letu vam želimo veliko sreče, veselja, 
raziskovalnega duha, radovednosti, miru in veliko zdravja, predvsem pa, da bi pouk še naprej 
potekal v šolskih klopeh. Srečno 2022.  

19. TEDEN 

3. januar do 7. januar 2022 

Prvi teden po pouku je poteka mirno. V ponedeljek, 3. decembra, so imeli učenci 6. razredov 
tehniški dan. Vzgajali in učili so se o pravilni uporabi IKT. V sredo, 5. januarja, so imeli 
zdravniški pregled učenci 6. č razreda. V petek, 7. januarja, pa so imeli zdravniški pregled še 
učenci 8. b razreda. Zaradi bolj nalezljive različice korona virusa se trenutno ukvarjamo s 
povečanjem okužb tudi na šoli. Nekaj razredov je v karanteni, vendar pouk še vedno uspešno 
poteka na daljavo.  

20. TEDEN 

10. januar do 14. januar 2022 

Nova oblika koronavirusa, omikron, je zdesetkala tudi razrede na naši šoli. Veliko število 
učencev in učiteljev je v karanteni, tako da je poučevanje kar oteženo. Vendar se ne damo in 
upamo, da bo situacija kmalu bolj spodbudna. V tem tednu pa je, kljub stanju, ki ga imamo, 
potekalo nekaj dejavnosti. 

V torek, 11. januarja, so imeli tehnični dan učenci 7. a razreda. Pogovarjali in učili so se o IKT. 
Na isti dan je potekalo še glasbeno tekmovanje – Glasbena olimpijada, katerega so se udeležili 
učenci 7. c, 8. b, 8. č, 9. a in 9. b razreda. 

V sredo, 12. januarja, je imeli tehnični dan 7. b razred, v četrtek, 13. januarja pa še 7. c razred. 
Pogovarjali in učili so se o IKT. 
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21. TEDEN 

17. januar do 21. januar 2022 

Ta teden je potekal Teden pisanja z roko. Tudi letos smo se kot šola prijavili na projekt in 
smo izvedli kar nekaj zanimivih dejavnosti. Učence smo spodbujali, da več pišejo z roko, 
predstavili smo jim tudi prednosti pisanja z roko. Izpeljali smo literarni natečaj za najlepši 
lepopis slovenske himne, učenci 8. razredov pa so v petek 21. januarja izvedli tudi tematski 
dan na temo Franceta Prešerna. Pri uri slovenščine so vadili lepopis za natečaj, pri likovni 
vzgoji so risali prizore iz Prešernovih poezij, pri uri tehnike pa so se seznanili z umetnostjo 
kaligrafije. Teden pisanja je lepo uspel, na Prešernov dan pa bomo razglasili še nagrajence 
natečaja. 

V ponedeljek, 17. januarja, so se tekmovanja iz kemije udeležili učenci 8. in 9. razredov. Učenci 
9. c razreda pa so imeli isti dan še Karierno orientacijo. V torek, 18. januarja, so imeli 
naravoslovni dan učenci 3. a razreda. Učili so se o življenjskih okoljih.  Isti dan so imeli učenci 
9. a. in 9. b razreda Karierno orientacijo. V sredo, 19. januarja, so imeli tehnični dan učenci 
podružnične šole Vranja Peč. Učili in vzgajali so se za IKT. V četrtek, 20. januarja, so imeli 
naravoslovni dan učenci 3. b razreda. Učili so se o življenjskih okoljih. Športni dan pa so imeli 
še učenci 6. a, 6. c, 6. č in 8. b razreda. V petek, 21. januarja, so kot že rečeno tematski dan 
imeli učenci 8. razredov. Tehnični dan pa so imeli učenci 5. razreda podružnične šole Mekinje. 
Učili in vzgajali so se za IKT. 

22. TEDEN 

24. januar do 28. januar 2022  

V torek, 25. januarja, so imeli športni dan učenci 7. razredov. Odšli so drsat. V četrtek so odšli 
drsat še učenci 6. b, 8. a, 8. c in 8. č razreda. V petek, 28. januarja pa so imeli tehniški dan 
učenci 1. b razreda. Učili in vzgajali so se za IKT. V tem tednu so se odvijale tudi ocenjevalne 
konference. V ponedeljek za učence 1.5. razreda in v četrtek za učence 6-9. razreda. Vse so 
potekale na daljavo.   

23. TEDEN 

31. januar do 4. februar 2022 

V torek, 1. februarja, so imeli tehniški dan učenci 1. a razreda. Učili in vzgajali so se za IKT. 
Prav tako so v ponedeljek imeli zdravniški pregled še učenci 1. razreda podružnične šole 
Mekinje. V sredo, 2. februarja, so imeli tehniški dan še učenci 8. b razreda. Prav tako so se 
učili in vzgajali za IKT. V  sredo so se tekmovanja iz fizike udeležili še učenci 8. b, 8. c, 8. č, 
9.a, 9. b in 9. c razreda. V četrtek, 3. februarja, so imeli isti tehniški dan učenci 8. a razreda, 
karierno orientacijo pa so imeli učenci 8. č razreda. V petek smo na šoli praznovali kulturni dan 
Franceta Prešerna. Učenci so si ogledali videoposnetek prireditve, saj na žalost, zaradi razmer, 
še vedno ne moremo izvajati prireditev v živo. Na ta dan so imeli kulturni dan vsi učenci 
podružnične šole Vranja peč. Tehniški dan Učim in vzgajam se za IKT so imeli učenci 7. č in 
8. č razreda. Karierno orientacijo pa učenci 8. a razreda.  

Covid razmere v Sloveniji se počasi izboljšujejo. V šolstvu se so spremenila tudi pravila glede 
karanten in samotestiranja. Po novem gre v karanteno cel razred šele takrat, ko je v razredu 
okuženih več kot 30% učencev. Do takrat, če je kdo na testu pozitiven, se učenci samotestirajo 
7 dni zapored in ne samo tri krat na teden, kot je bilo do sedaj. S tem so zagotovili, da pouk 
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poteka v živo čimbolj nemoteno. Vsi pa seveda že komaj čakamo, da pride pomlad, ko se bodo 
stvari še malo bolj umirile in bomo lahko lažje zadihali. 

24. TEDEN 

7. januar do 11. januar 2022 

V ponedeljek, 7. februarja, so imeli učenci šole prost dan. Tako je odločila ministrica Simona 
Kustec. V torek, 8. februarja, smo praznovali slovenski kulturni praznik, tako da smo bili tudi 
doma. V šolo so se učenci vrnili šele v sredo, 9. februarja. Na ta dan so imeli kulturni dan 
učenci podružnične šole Mekinje. Ogledat so si šli plesno-baletno predstavo Biserni zaliv. Na 
isti dan so imeli učenci 8. b razreda tehniški dan na temo karierne orientacije. V četrtek, 10. 
februarja, so imeli tehniški dan učenci 3. a razreda. Učili in vzgajali so se za IKT. Karierno 
orientacijo so imeli učenci 8. c razreda, športni dan (drsanje) pa so imeli učenci 9. razredov. V 
petek, 11. februarja, so imeli zdravniški pregled učenci 1. a razreda, informativni dan, za vpis 
na srednje šole, pa so imeli učenci 9. razredov. 

25. TEDEN 

14. februar do 18. februar 2022 

Teden se je začel z ljubeznijo. Ponedeljek, 14. februarja, praznujemo Valentinovo, tako da se 
je teden začel zelo lepo. Na ta dan sta imela športni dan 4. in 5. razred PŠ Mekinje in sicer 
odšli so na drsanje. V torek, 15. februarja, so imeli zdravniški pregled učenci 1. razreda PŠ 
Nevlje. V sredo, 16. februarja, so imeli športni dan, prav tako drsanje, še učenci 1., 2., in 3. 
razreda PŠ Mekinje. Tehniški dan so imeli učenci 4. b razreda. Obravnavali so električni krog. 
Učenci 6. a, 6. b in 6. c razreda pa so se na ta dan udeležili še šolskega tekmovanja v znanju 
angleščine. V četrtek, 17. februarja, so imeli tehniški dan učenci 3. b razreda. Učili in vzgajali 
so se za IKT. V petek, 18. februarja, pa so enak tehniški dan imeli še učenci 8. c razreda. 
Naslednji teden so zimske počitnice, ali se bodo ukrepi za zajezitev okužb, spremenili, pa bomo 
zvedeli v kratkem. Vsi upamo, da se bodo ukrepi sprostili vsaj do neke mere. Zdaj pa na 
zaslužene počitnice. 

26. TEDEN 

21. februar do 25. februar 2022 

Preživeli smo teden zimskih počitnic. Vreme je bilo čudovito, temperature so bile skoraj 
pomladanske. Upamo, da se vsi v šole vračamo zdravi in da bomo počasi zaživeli spet brez 
mask in samotestiranja. 

27. TEDEN 

28. februar do 4. marec 2022 

Po zimskih počitnicah smo se vsi vrnili v šolo. Glede na število okuženih in število ljudi, ki so v 
bolnišnicah, se je samotestiranje otrok in zaposlenih v šolah ukinilo. Maske še ostajajo, prav 
tako mehurčki. 

Ponedeljek, 28. februar, je potekal brez posebnosti. V torek, 1. marca, smo praznovali pust. 
Tehniški dan na temo izdelovanja pustnih mask, so imeli učenci 6., 7., in 8. razredov, prav tako 
pa učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda PŠ Tunjice. Tehniški dan na temo elektrike pa so imeli še 
učenci 5.a in 5.b razreda. 

V sredo, 2. marca, so imeli tehniški dan na temo električnega kroga učenci 4. a razreda. 
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V petek, 3. marca, so imeli zdravniški pregled učenci 1. b razreda, tehniški dan (Vzgajam se in 
učim za IKT). 

28. TEDEN 

4. marec do 11. marec 2022 

Teden se je začel z težko pričakovano odpravo pravila glede nošenja mask v šoli. Po novem 
maske niso več obvezne za učence in učitelje, kar smo seveda vsi z veseljem sprejeli. Še 
predvsem učenci. 

V ponedeljek, 7. marca, so imeli učenci 4. razreda PŠ Mekinje tehniški dan na temo elektrike. 
V torek, 8. marca, so imeli zdravniški pregled učenci 1. razreda PŠ Tunjice. V sredo, 9. marca, 
so imeli naravoslovni dan učenci 6. razredov. Tema so bile plastične vrečke. V četrtek, 10. 
marca, so učenci vseh 4. razredov odšli na športni dan. Šolar na smuči je bil že dalj časa težko 
pričakovan dogodek, ki so se ga vsi zelo razveselili. V petek, 11. marca, pa so imeli še tehniški 
dan učenci 9. b razreda. Vzgajali in učili so se za IKT. 

29. TEDEN 

14. marec do 18. marec 

V ponedeljek, 14. marca so imeli učenci 6. b in 6. č razreda vzgojo za zdravje, 9. c razred pa 
se je vzgajal in učil IKT. V torek, 15. marca, so imeli učenci 1. a, 1. b. 2. a in 2. b razreda 
kulturni dan. Odšli so na glasbeni dogodek in sicer poslušali so orkester in njihovo interpretacijo 
V dvorani gorskega kralja. Kulturni dan sta imela tudi 3. in 5. razred PŠ Nevlje. Odšli so na 
ogled predstave Martin Krpan. V sredo, 15. marca, so imeli športni dan učenci 5. a in 5. b 
razreda. Odšli so na spomladanski pohod do Samotnega mlina. V četrtek, 17. marca, so imeli 
vzgojo za zdravje 6. a in 6. c razred. Šolskega matematičnega tekmovanja pa so se udeležili 
učenci razredov: 6. b, 6. c, 6. č, vsi 7., 8. in 9. razredi. Glasbene olimpijade pa so se udeležili 
učenci 8. b in 8. č razreda. V tem tednu smo se začeli tudi pripravljati na novo šolsko leto. 
Učitelji so dobili poziv za izbor učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin, ki ji bodo uporabljali 
naslednje šolsko leto. 

30. TEDEN 

21. marec do 25. marec 2022 

V ponedeljek, 21. marca, so se učenci 6. in 7. razredov udeležili občinskega prvenstva v 
košarki. Učenci so se pomerili proti OŠ Stranje, OŠ Komenda Moste in OŠ Toma Brejca. 
Omenjene tekme so dobili in si s tem priigrali najmanj drugo mesto. Za prvo mesto so se 
pomerili z OŠ Marije Vere. Po zelo napetem in izenačenem boju so morali priznati premoč 
nasprotni ekipi, ki je zmagala z rezultatom 15:11. Dekleta so igrala proti OŠ Toma Brejca in 
OŠ Komenda Moste. Žal so morale priznati premoč obema ekipama in zasesti tretje mesto.   
Učenci 2. razredov PŠ Mekinje, Nevlje in Vranja Peč pa so na ta dan odšli za tri dni na tabor. 
V torek, 22. marca, so imeli naravoslovni dan učenci 1., 3. in 4. razreda PŠ Vranja Peč, kulturni 
dan pa učenci 3. a in 3. b razreda. Spoznavali so dediščino domačega kraja.  
Mladi šahisti so svoje znanje prikazali še na kvalifikacijah in kasneje na državnem prvenstvu. 
Najbolj smo bili veseli za učenko Inti Maček, ki je na državnem prvenstvu v kategoriji U12 
osvojila zelo dobro 3. mesto. V sredo, 23. marca, so imeli tehnični dan učenci 1., 3. in 4. razreda 
PŠ Vranja Peč, naravoslovni dan pa so imeli učenci 3. razreda PŠ Tunjice. Učili so se  čutilih. 
Na ta dan so imeli tehniški dan tudi učenci 4. in 5. razreda PŠ Tunjice. Izdelovali so različne 
naprave. V sredo so se na tabor za tri dni podali še učenci 2. a, 2. b razreda in učenci 2. razreda 
PŠ Tunjice. Zvečer je potekal še Filmski večer, ki so se ga udeležili učenci 8. razredov in 9. b 
razreda, ki obiskujejo Filmsko vzgojo. Ogledali so si super film z naslovom Naša mala mis. V 
četrtek, 24. marca so imeli športni dan – športne igre, učenci 1. in 3. razreda PŠ Tunjice. Skoke 
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v Planici pa so si ogledali izbrani učenci 9. razredov. V petek, 25. marca, je bilo na šoli mirno, 
vsem mamicam pa želimo en lep materinski dan. 

31. TEDEN 

28. marec do 25. marec 2022 

V torek, 29. marca, je potekalo tekmovanje za Cankarjevo priznanje Mehurčki. Udeležili so se 
ga učenci: 1. r. PŠ Mekinje, učenci 2. razredov in učenci 3. razredov. Na ta dan je potekalo 
tudi vsakoletno šolsko slikanje učencev in učiteljev. V sredo, 30. marca, je potekalo občinsko 
tekmovanje v namiznem tenisu. Udeležili so se ga učenci 3. b, 7. a, 7. b, 9. a, 9. b in 9. c 
razreda. Na ta dan so na našo šolo prišli tudi prvi učenci iz Ukrajine. V Ukrajini še vedno divja 
vojna, tako da se bomo vsi kar najbolje potrudili, da se bodo učenci med nami počutili sprejeti 
in dobrodošli. V četrtek, 31. marca, je na potekalo področno prvenstvo v šahu. Udeležili so se 
ga učenci 3. r PŠ Mekinje, 3. r. PŠ Vranja Peč, 4. b razred, 4. r. PŠ Nevlje, 6. č, 7. č, 9. a in 9. 
b razred. V petek, 1. aprila, pa so imeli športni dan (Igre z žogo) učenci 7. razredov. 

32. TEDEN 

4. april do 8. april 2022 

V ponedeljek, 4. aprila, so imeli tehniški dan učenci 2.r PŠ Nevlje in učenci 9. a razreda. Učili 
in vzgajali so se za IKT. Prav tako so imeli tehnični dan tudi učenci 5. r PŠ Mekinje na temo 
odraščanja. V torek, 5. aprila, so imeli tehnični dan učenci 3. in 4. razreda PŠ Nevlje. Učili in 
vzgajali so se za IKT. V sredo, 6. aprila, so se regijskega tekmovanja v znanju matematike 
udeležili učenci: 6. c, 6. č, 7. b, 7. č, 8. c, 8. č, 9. b in 9. c razreda. V petek, 8. aprila, pa so imeli 
učenci 8. c in 8. b razreda Vzgojo za zdravje. 

33.TEDEN 

11. april do 15. april 2022 

V ponedeljek, 11. aprila, so imeli športni dan učenci 4. razreda PŠ Nevlje. Nabirali so si znanje 
iz plezanja in kegljanja. V torek, 12. aprila, so imeli enak športni dan še učenci 2. razreda PŠ 
Nevlje. Prav tako so imeli športni dan še učenci 7. in 8. razredov. Preizkusili so se v atletiki. Na 
ta dan je potekalo tudi državno tekmovanje v znanju angleščine. Tekmovanja so se udeležili 
učenci 6. b, 6. c in 6. č razreda. V sredo, 13. aprila, so imeli športni dan učenci 1. razreda PŠ 
Nevlje. Odšli so na plezanje in kegljanje. V sredo je potekalo še občinsko prvenstvo v odbojki 
za mlajše dečke. Udeležili so se ga učenci 6. č, 7. a, 7. b in 7. c razreda. V četrtek, 14. aprila, 
je potekalo šolsko tekmovanje Kresnička. Udeležila sta se ga razreda 2. a in 2. b. Tehniški 
dan, na temo odraščanja, so imeli učenci 5. a in 5. b razreda. Na ta dan so imeli učenci 6. in 
9. razredov športni dan. Odšli so na stadion in se pomerili v atletiki. V četrtek je potekalo tudi 
občinsko prvenstvo v odbojki za mlajše deklice. Udeležile so se ga učenke 7. razredov. Prav 
tako pa je na ta dan potekalo še regijsko tekmovanje iz znanja fizike. Udeležili so se ga učenci 
8. c, 9. b in 9. c razreda. V petek, 15. aprila, so imeli športni dan učenci 4. in 5. razreda PŠ 
Nevlje. Odšli so na plezanje in kegljanje. Na velikonočni pohod pa so odšli še učenci 4. a in 4. 
b razreda. 

34. TEDEN 

18. april do 22. aprila 2022 

V ponedeljek, 18. aprila, smo ostali doma, saj je bil velikonočni ponedeljek. V šolo smo se vrnili 
zopet v torek, 19. aprila. Na ta dan so imeli športni dan učenci PŠ Mekinje, opravili so meritve 
za ŠV karton. Športni dan – atletiko, so imeli še učenci PŠ Nevlje. V sredo, 20. aprila, je 
potekalo področno tekmovanje v namiznem tenisu. Udeležili so se ga učenci 3. b, 7. b, 9. b in 
9. c razreda. Prav tako se je v sredo začelo tudi evropsko šolsko tekmovanje v šahu. Na Rodos 
sta se z učiteljico Nino Maček odpravila dva učenca, Inti iz 6. č in Aljoša iz 7. č razreda. 
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Tekmovanje bo potekalo do sobote, 30. aprila. Držimo pesti, da bosta uspešna. V četrtek, 21. 
aprila, in petek, 22. aprila, je bilo na šoli mirno. 

35. TEDEN 

25. april do 29. april 2022 

V ponedeljek, 25. aprila, so imeli učenci 1. in 2. razreda PŠ Tunjice kulturni dan (Glasbene 
delavnice). Tehniški dan so imeli učenci 2. a in 2. b razreda. Učili in vzgajali so se za IKT. 
Naravoslovni dan (Biserni zaliv) pa so imeli še učenci 4. in 5. razreda PŠ Tunjice. V torek je 
bilo na šoli mirno, nato pa so sledile počitnice. Ponovno se v šoli vidimo v torek, 3. maja. 

36. TEDEN 

2. maj do 6. maj 2022 

Po zasluženih počitnicah smo se vrnili v šolske klopi ponovno v torek, 3. maja. V sredo, 4. 
maja, je potekalo Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) iz slovenščine, ki so se ga udeležili 
učenci 6. in 9. razredov. Prav tako je v sredo potekalo šolsko prometno tekmovanje, ki so se 
ga udeležili učenci 7. b in 7. č razreda in učenci 9. razredov. V četrtek, 5. maja, so imeli učenci 
3. b razreda športni dan z naslovom Korak k Sončku. Učenci 9. razredov pa so se udeležili še 
kolesarskega tekmovanja Kaj veš o prometu. V petek, 6. maja, so imeli učenci 3. a razreda 
športni dan (Igre), tehniški dan so imeli učenci 5. razreda PŠ Nevlje (učili in vzgajali so se za 
IKT). Tekmovanja v športnem plezanju so se udeležili učenci 6. a razreda. V petek je potekalo 
še Nacionalno preverjanje znanja iz matematike. Udeležili so se ga učenci 6. in 9. razredov. 

37. TEDEN 

9. maj do 13. maj 2022 

V ponedeljek, 9. maja, so učenci 7. razredov odšli na tabor. Učenci 7. a in 7. č razreda so do 
petka uživali v Domu Štrk in spoznavali lepote Ptuja, učenci 7. b in 7. c razreda pa so raziskovali 
Koroško, bivali pa so v CŠOD Peca. V ponedeljek so imeli naravoslovni dan še učenci 4. 
razreda PŠ Mekinje. V torek, 10. maja, so imeli naravoslovni dan učenci od 1.-3. razreda PŠ 
Tunjice. Pogovarjali so se o vzgoji in zdravju. Na ta dan je potekalo tudi Nacionalno preverjanje 
znanja (NPZ) iz angleščine in geografije. Udeležili so se ga učenci 6. in 9. razredov. Prav tako 
pa so na ta dan učenci 5. a in 5. b razreda osvajali nove kolesarske veščine na kolesarskem 
in prometnem športnem dnevu. V sredo, 11. maja, so imeli kulturni dan učenci 6. a in 6. b 
razreda. Ogledat so si šli rojstno hišo slikarja Ivana Groharja. V četrtek, 12. maja, so imeli 
športni dan  učenci 3. a in 3. b razreda. Odšli so na pomladni pohod in tek. Na ta dan so 
Groharjevo hišo obiskali še učenci 6. c in 6. č razreda. V petek, 13. maja, so imeli športni dan 
učenci 1. a in 1. b razreda. Odšli so na pomladni pohod. Občinskega prvenstva v krosu pa so 
se udeležili učenci od 2.-5. razreda MŠ in učenci 8. b, 8. c in 8. č razreda. Na ta dan je potekalo 
tudi kolesarsko tekmovanje Najboljši mladi kolesar, ki so se ga udeležili učenci 6. razredov. 
Učenci 9. razredov pa so na ta dan imeli še naravoslovni dan. Spoznavali so kisline, baze in 
soli. V soboto, 14. maja, pa je potekalo regijsko tekmovanje OŠ v lokostrelstvu, ki so se ga 
udeležili učenci 8. a in 9. a razreda.  

38. TEDEN 

16. maj do 20. maj 2022 

V ponedeljek, 16. maja, so imeli učenci 5. r PŠ Mekinje športni dan. Svoje znanje kolesarstva 
so izpopolnjevali na kolesarskem poligonu.  Športni dan – Igre z žogo, so imeli tudi učenci 8. 
razredov. V torek, 17. maja, smo na šoli izvedli »eko dan«. Idejo za temo letošnjega eko dneva 
smo dobili v pesmi Rad imej, ki smo jo lahko videli in slišali v pravljici Kdo je napravil Vidku 
srajčico. Za eko dan je “eko ekipa” v sodelovanju z “Ats-Stem ekipo” pripravila dejavnosti za 
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razvijanje empatije in sodelovanja. Učenci so ustvarjali po pravljici Kdo je napravil Vidku 
srajčico, ozavestili so, katera so njihova močna in šibka področja v skrbi za naš planet in 
razmislili, kaj je zanje v odnosu do okolja pomembno. Nekatere dejavnosti smo izvedli tudi 
izven šolskih sten – na šolskem vrtu, v gozdu pa tudi na Starem gradu. Učenci predmetne 
stopnje so se končno lahko spet malo premešali – razdelili so se v skupine in delavnice, ki so 
jih izbrali sami. Na delavnicah so izdelovali izdelke, ki se bodo prodajali na sejmu v petek, 19. 
5. 2022, po Osrednješolski prireditvi. V sredo, 17. maja, so imeli učenci 5. r. PŠ Nevlje športni 
dan – kolesarski poligon. Naravoslovni dan na temo snovi so imeli učenci 7. razredov. V sredo 
je potekalo tudi državno tekmovanje v namiznem tenisu- četrtfinale, ki so se ga udeležili učenci 
7. b razreda.  V četrtek, 18. maja, je potekalo občinsko prvenstvo v atletiki. Udeležili so se ga 
učenci 6., 7., 8. in 9. razredov. V petek, 20. maja, pa se je na vrtu Osnovne šole Frana Albrehta 
Kamnik odvijala Osrednješolska prireditev z naslovom Rad imej… Druženju se je pridružil 
tudi župan Matej Slapar. Osnovnošolci so pod vodstvom svojih mentorjev in učiteljev 
pripravili  bogat glasbeno plesni program, v katerem so predstavili svoja znanja in talente. 
Obiskovalci pa so si lahko privoščili tudi nekaj lepega na dobrodelni razstavi izdelkov, ki so jo 
pripravili otroci s svojimi mentorji, potekala pa je tudi menjalnica knjig pod imenom Knjiga za 
gumb. Ves izkupiček denarja bo namenjen nakupu gugalnice, ki bo razveseljevala učence 
tunjiške podružnične šole. V petek je potekalo še državno prvenstvo OŠ v judu, ki so se ga 
udeležili učenci 8. c razreda. V soboto, 21. maja, pa je potekalo še državno tekmovanje v 
lokostrelstvu, ki so se ga udeležili učenci 8. a in 9. a razreda. 

39. TEDEN 

23. maj do 27 maj 2022 

V ponedeljek, 23. maja, so imeli učenci 3. r PŠ Mekinje naravoslovni dan – Skrb za zdravje in 
čutila. Športni dan so imeli še učenci 4. in 5. r PŠ Tunjice – veščine kolesarjenja so 
izpopolnjevali na kolesarskem poligonu. V torek, 24. maja, so imeli športni dan učenci 6. 
razredov. Popoldan pa so na pohod (Šport za sprostitev) odšli še učenci 7. razredov. V sredo, 
25. maja, so imeli tehnični dan učenci 4. a in 4. b razreda. Učili in vzgajali so se za IKT. V 
četrtek, 26. maja, je popoldne potekal akvatlon. Udeležili so se ga učenci: 2. r. PŠ Nevlje, 2. r. 
PŠ Tunjice, 4. a in 4. b razreda, 5. r PŠ Tunjice, 6. a, 7. b, 7. c, 7. č in 9. c razred. V petek, 27. 
maja, so imeli naravoslovni dan učenci 1. a in 1. b razreda. Odšli so v ZOO. Kulturni dan 
(Kamnik, moje mesto) so imeli učenci 5. a, 5. b in 5. razreda PŠ Nevlje. Prav tako so imeli 
tehniški dan na isto temo še učenci 5. r PŠ Mekinje. V soboto, 28. maja, je potekalo še šolsko 
državno kolesarsko tekmovanje (Kaj veš o prometu), ki se ga bodo udeležili učenci 9. a 
razreda. 

40. TEDEN 

30. maj do 3. junij 

V torek, 31. maja, so imeli učenci 3. r PŠ Mekinje kulturni dan. Veselili so se zaključka bralne 
značke. V torek je potekalo tudi področno tekmovanje v atletiki v Domžalah, ki so se ga udeležili 
učenci 6. b in 6. c razreda, učenci 7., 8. in 9. razredov. Osvojili smo kar tri medalje. Dan pa 
smo zaključili z območno revijo otroških in mladinskih pevskih zborov iz občin Kamnik in 
Komenda. V atriju Mekinjskega samostana so med drugim zazveneli tudi prelepi glasovi 
otroških (OPZ) in mladinskih (MPZ) pevskih zborov osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. 
Predstavili so se OPZ in MPZ matične šole, mlajši in starejši OPZ podružnične šole Nevlje, 
OPZ podružnične šole Mekinje in OPZ podružnične šole Vranja peč. Vsak izmed zborov je 
pripravil dve pesmi, ki jih je samostojno zapel, ob koncu nastopa pa so vsi zborčki združili moči 
in atrij je napolnila skladba Dan ljubezni. V soju prelepih glasov, ki so še dolgo v večer 
odzvanjale v naših ušesih, smo se po dobri poldrugi uri poslovili od glasbenega prizorišča. V 
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sredo, 1. junija, je potekalo polfinalno osnovnošolsko državno tekmovanje v namiznem tenisu, 
ki so se ga udeležili učenci 7. b razreda. Na plavalni tečaj pa so do petka odšli še učenci 3. a 
razreda, 3. r PŠ Mekinje, Vranja Peč in 4. r. PŠ Vranja Peč. V četrtek, 2. junija, so imeli 
naravoslovni dan učenci 3. b razreda.  Ustvarjali so poskuse iz naravoslovja. Naravoslovni dan 
(Vzgoja za zdravje, čutila) so imeli še učenci 3. razreda PŠ Nevlje. V petek, 3. junija, so imeli 
kulturni dan učenci 1. in 2. razreda PŠ Nevlje. Ogledat so si odšli glasbeno pravljico Peter in 
Volk. Tehniški dan pa so imeli še učenci 9. razredov. Pripravljali so se na valeto, ki njih čaka 
naslednji teden. 

41. TEDEN 

6. junij do 10. junij 2022 

V ponedeljek, 6. junija, je potekal akvatlon. Udeležili so se ga učenci 2. r PŠ Tunjice, 4. a in 4. 
b razreda, 7. b, 7. c in 7. č razreda. Na plavalni tečaj pa so se odpravili učenci 3. b razreda, 3. 
r PŠ Nevlje, Tunjice in 5.r PŠ Tunjice. V torek, 7. junija, so imeli športni dan učenci 9. razredov. 
Odšli na Robinzonsko čolnarjenje. V sredo, 8. junija, so imeli tehnični dan Učim se in vzgajam 
za IKT učenci 1. in 2. r PŠ Tunjice. Na ekskurzijo so se odpravili 6. razredi, na občinsko 
tekmovanje v malem nogometu pa učenci 7. razredov. Ekipa je zasedla 3. mesto. Na državno 
atletsko tekmovanje pa se je odpravil učenec Klemen Jakob, ki je na koncu zasedel 16. mesto. 
V sredo je potekal tudi šolski parlament, na katerem so predstavili tudi tri poklice (vojaka, 
policista in gasilca). V četrtek, 9. junija, so imeli naravoslovni dan učenci PŠ Mekinje. Odšli so 
si ogledat jamo Pekel in pa Tropsko hišo. Tehnični dan so imeli tudi učenci 3., 4. in 5. r PŠ 
Tunjice. Učili in vzgajali so se za IKT. Športni dan (Igre z žogo) pa so imeli učenci 9. razredov. 
V petek so imeli športni dan učenci 1. a in 1. b razreda. Odšli so na kegljanje in plezanje. 
Naravoslovni dan so imeli učenci 3. a razreda. Delali so poskuse iz naravoslovja. Učenci 6. 
razredov so se plavalno opismenjevali, na področno prvenstvo v košarki pa so odšli učenci 7. 
razredov. Odbojko na mivki pa so imeli še učenci 8. c, 8. č, 9. b in 9. c razreda. V tem tednu 
smo začeli tudi z vračanjem učbenikov iz učbeniškega sklada. 

42. TEDEN 

13. junij do 16. junij 2022 

V ponedeljek, 13. junija, so imeli naravoslovni dan učenci PŠ Nevlje. Na izlet so odšli v živalski 
vrt. Plavalni tečaj so imeli učenci 3. a, 3. r PŠ Mekinje in 3. in 4. razred PŠ Vranja Peč (tudi v 
torek). Na ta dan je potekalo tudi področno tekmovanje v odbojki za mlajše dečke. Udeležili so 
se ga učenci 6. č, 7. a, 7. b in 7. c razreda. Na ekskurzijo v Posočje pa so odšli učenci 8. 
razredov. Na ta dan so do petka odšli na letno šolo v naravi v Savudrijo še učenci 5. b razreda. 
9. razredi so imeli na ta dan športni dan. V torek, 14. junija, so imeli naravoslovni dan učenci 
PŠ Tunjice. Odšli so na Veliko planino. Odbojko na mivki so imeli učenci 6. b, 6. c, 7. a, 7. b, 
7. c razreda. Ob 18h zvečer pa so se od osnovne šole z valeto poslovili učenci 9. razredov. V 
sredo, 15. junija, so imeli podelitev spričeval učenci 9. razredov in tako so zaključili 
osnovnošolsko izobraževanje na naši šoli.  Športni dan so imeli učenci 2. a in 2. b razreda. 
Odšli so na kegljanje. Plavalni tečaj so imeli učenci 3. b razreda, 3. r PŠ Nevlje in 3. r PŠ 
Tunjice. Naravoslovni dan so imeli učenci 4. r PŠ Nevlje in 4. r PŠ Vranja peč. Odšli so na 
pohod na Veliko planino, kjer so se učili o rastlinstvu. Športni dan so imeli še učenci 4. a in 4. 
b razreda. Odšli so na pohod. Plavalni tečaj so imeli še učenci 3. b razreda, 3. r PŠ Nevlje in 
Tunjice (tudi še v četrtek). V četrtek, 15. junija, so imeli športni dan učenci 3. a razreda. V 
petek, 16. junija, so imeli športni dan učenci 1. r PŠ Nevlje, odšli so na pohod. Tehnični dan so 
imeli učenci 2. r PŠ Nevlje. Pripravljali so se na zaključno prireditev. Športni dan (pohod) so 
imeli tudi učenci 3 in 4. r PŠ Nevlje. Naravoslovni dan pa so imeli učenci 4. in 5. r PŠ Tunjice. 
Učili so se o telesu in odraščanju. Odbojko na mivki so imeli učenci 6. b, 7. a, 7. c, 8. c, 8. b, 
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8. č razreda. Športni dan pa so imeli učenci 8. razredov. Odšli so na pohod v sredogorje do 
planine Koren. 

43. TEDEN 

20. junij do 24. junij 2022 

Pa smo prišli do zadnjega tedna pouka. Ta teden je bil poln najrazličnejših aktivnosti. V 
ponedeljek, 20. junija, so imeli športni dan učenci 8. razredov. Karierno orientacijo so imeli 
učenci 7. a, b. in c razreda. Športni dan – pohod in športne igre, so imeli učenci 1. a in 1. b 
razreda. Na plavanje so odšli učenci PŠ Mekinje. Na ogled Eko resorta so odšli učenci 2. a in 
2. b razreda. Tehniški dan – skrb za okolje, so imeli učenci 3. b razreda. Tehniški dan – gonila, 
so imeli tudi učenci 5. r PŠ Nevlje, naravoslovni dan pa so imeli še učenci 6. razredov. Odšli 
so raziskovat gozd. V torek, 21. junija, so imeli športni dan učenci 3. a razreda, na plavanje v 
Terme Snovik so odšli učenci 5. a in 5. b razreda. Naravoslovni dan (naravna okolja v bližnji 
okolici) so imeli učenci 5. razreda PŠ Mekinje, naravoslovni dan (začutimo naravo) pa so imeli 
učenci 5. r PŠ Nevlje. Tehnični dan (obdelava podatkov) so imeli učenci 8. razredov. Športni 
dan (zabavne štafete) pa učenci 4. a in 4. b razreda. Športni dan so imeli še učenci 3. in 4. 
razreda PŠ Vranja peč. S športom so se ta dan ukvarjali tudi učenci 6. razredov, naravoslovni 
dan (zvok in valovanje) pa so imeli še učenci 7. razredov. V sredo, 22. junij, so imeli tehniški 
dan učenci 1. a in 1. b razreda. Na sprehod v Arboretum so odšli učenci PŠ Nevlje. Športni 
dan so imeli učenci PŠ Tunjice. Odšli so na sprehod do zdravilnega gaja. Igre na travniku so 
se šli učenci 1. in 2. razreda PŠ Vranja peč. Na ogled filmske predstave so odšli učenci 2. r PŠ 
Mekinje. V Postojnsko jamo so odšli učenci 5. a in 5. b razreda. Naravoslovni dan so imeli 
učenci 5. r PŠ Mekinje. Karierno orientacijo so imeli učenci 6. razredov. Športni dan so imeli 
učenci 7. razredov. Z naravoslovnimi eksperimenti pa so se ukvarjali učenci 8. razredov. V 
četrtek, 23. junija, so imeli športni dan učenci 1. r in 3. r PŠ Mekinje in 1. r PŠ Nevlje. O 
življenjskem okolju morja so se pogovarjali učenci PŠ Vranja peč, tehniški dan so imeli še 
učenci 3. a razreda. 3. b razred je imeli športni dan na temo iger, prav tako 5. r PŠ Nevlje. V 
petek, 24. junija, je bil zadnji dan šole. Učenci in učitelji smo ga proslavili v športni dvorani, kjer 
so učenci skupaj z učitelji priredili zanimivo in zabavno proslavo ob Dnevu državnosti. Tako 
smo prišli do konca tega zanimivega šolskega leta, zdaj pa zaslužene počitnice. Vsem želim 
ene lepe in sproščujoče počitnice in se vidimo zopet 1. septembra. 
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23. ZAKLJUČEK 

Za nami je še eno nekoliko drugačno šolsko leto, ki nam je odpiralo vrata v svet znanja in 
spoznanj. Tudi tega je zaznamoval koronavirus, zaradi katerega so pouk in druge dejavnosti 
potekale v mehurčkih in ob omejitvah za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni. 
Zabeležili smo veliko odsotnosti. Smo pa se smeli učiti v šoli. Ob koncu šolskega leta se lahko 
s ponosom ozremo na iztekajoče se šolsko leto. 
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 2021/2022 je potrdil učiteljski 
zbor šole dne, 31. 8. 2022, obravnaval in sprejel ga je Svet šole na seji dne, 29. 9. 2022. 
 
 
 
 
 
 
Kamnik, avgust 2022                                Rafko Lah, ravnatelj 
       
                                                 Pripravila: Anita Rusak Kastelic, pomočnica ravnatelja 
 
 
 
 
 
 


