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PPRRAAVVNNEE  PPOODDLLAAGGEE  OO  DDEELLOOVVAANNJJUU  JJAAVVNNEEGGAA  ZZAAVVOODDAA    
 

Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim osnovna šola in vrtec pri osnovni šoli 

določita organizacijo in podrobno vsebino življenja ter dela šole in vrtca v skladu z 31. 

členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 81/06 – UPB 3) in 21. členom Zakona o vrtcih 

(Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 

62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF). LDN za vsako šolsko leto določa obseg, 

programe ter kadrovske, materialne in druge pogoje za uresničitev vzgojno-izobraževalnega 

procesa, sprejme pa ga svet zavoda. 

 

Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim zagotavljamo sistematično uresničevanje 

z Zakonom in programom dela zavoda predvideno vzgojno-izobraževalno in drugo delo. 

 

  

UUSSTTAANNOOVVIITTEELLJJ  
 

Ustanovitelj OŠ Mala Nedelja je Občina Ljutomer. Občinski svet Občine Ljutomer 

je na 14. redni seji, dne 27. 6. 2012, sprejel Odlok o ustanovitvi javnega 

vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Mala Nedelja (v nadaljevanju VIZ OŠ). Odlok 

je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Ljutomer št. 4/2012, 6. julija 2012. Občinski svet 

Občine Ljutomer je na 14. redni seji, 27.6.2012 in  na svoji 19. seji, 16.10.2013, sprejel  

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega VIZ OŠ Mala Nedelja.  

  

Zavod opravlja naslednje dejavnosti (7. člen): 

  

Glavna dejavnost: 

P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 

P 85.100 Predšolska vzgoja 

 

Ostale dejavnosti: 

I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

R 93.110 Obratovanje športnih objektov 

R 91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov 

R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

P 88.910 Dnevno varstvo otrok 

L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

 
 

PPOODDLLAAGGAA  ZZAA  NNAAČČRRTTOOVVAANNJJEE  

 
Z letnim delovnim načrtom Osnovna šola Mala Nedelja  načrtuje obseg, vsebine in 

organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela za šolo in vrtec. Pri načrtovanju 

vzgojnoizobraževalnega dela za šolsko leto 2020/2021 smo upoštevali veljavno zakonodajo, ki 

velja za delo  šole in vrtca. 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20054349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20101737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20121700
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OOSSNNOOVVNNII  PPOODDAATTKKII  OO  ŠŠOOLLII  
 

 

Naslov: Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja 

 

Ravnateljica: Breda Žunič                                   Telefon: 02 585 81 72, 041 354 909 

Tajnica VIZ: Aleksandra Horvat                         Telefon: 02 585 81 70, 051 639 545 

Računovodkinja: Daniela Rozmarič                    Telefon: 02 585 81 76, 051 639 545 

Svetovalna delavka: Nina Škraban                      Telefon: 02 585 81 77, 051 639 545 

 

E – naslov šole:                                                    o-mnedelja.ms@guest.arnes.si 

 

DELOVNI ČAS ADMINISTRATIVNO - TEHNIČNIH DELAVCEV: 

 tajnica VIZ: od  7. do 15. ure 

 računovodkinja: od 7. do 15. ure ob torkih in četrtkih in vsak drugi petek 

 hišnik           : od  6. do 14. ure 

 kuharica 1    : od  6. do 14. ure 

 kuharica 2    : od  6. do 14. ure 

 kuhinjska pomočnica: od 8. do 13. ure 

 čistilke         : od 12. do 20. ure in od 15. do 20. ure 

 

 

ŠŠOOLLSSKKII  KKOOLLEEDDAARR  ––  ŠŠOOLLSSKKOO  LLEETTOO  22002200--22002211  
 

2
0

2
0
 

torek 1. 9. ZAČETEK POUKA 

ponedeljek - 

nedelja 
26. 10. –  1. 11. JESENSKE POČITNICE 

sobota 31. 10. DAN REFORMACIJE 

nedelja 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 
24. 12. 

PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN 

ENOTNOSTI 

petek 25. 12. BOŽIČ 

sobota 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

petek - sobota 25. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE 

2
0

2
1
 

petek - sobota 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO 

petek 29. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA 

petek 
5. 2. 

PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM 

PRAZNIKOM 

ponedeljek 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK 

petek - sobota 12. 2. – 13. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE  

ponedeljek -   

petek 
15. 2. – 19. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 

JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, 

SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN 

KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, 

SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE  

ponedeljek -   

petek 
22. 2. – 26. 2. 

ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA 

GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, 

OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN 

ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN 

JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, 

LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL 

ponedeljek 5. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK 

ponedeljek 26. 4. POUKA PROST DAN 

mailto:o-mnedelja.ms@guest.arnes.si
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torek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

torek - nedelja 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE 

sobota - nedelja 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA 

torek 

15. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN 

OBVESTIL 

četrtek 

24. 6. 

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA 

UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV 

SPRIČEVAL IN OBVESTIL; 

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI 

petek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI 

ponedeljek - torek 28. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE 

 
  

   

 

 

 

 

 

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite 

16. 6. - 30. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

28. 6. - 9. 7. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 

 

    

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu 

3. 5. - 15. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda 

3. 5. - 24. 6. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda 

18. 8. - 31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda 



 

 

KOLEDAR-šolsko leto 2020/2021 

SEPTEMBER 2020 OKTOBER 2020 NOVEMBER 2020 DECEMBER 2020 JANUAR 2021 

Tor 1 ZAČETEK POUKA, sklep o 

izboru NPZ 

Čet 1 GOVORILNE URE Ned 1 DAN SPOMINA NA MRTVE Tor 1  Pet 1 SREČNO NOVO LETO 2021 

Sre 2  Pet 2  Pon  2  Sre 2  Sob 2 SREČNO NOVO LETO 2021 

Čet 3  Sob32  Tor 3  Čet 3 GOVORILNE URE: KONCERT, 

BAZAR 

Ned 3  

Pet 4  Ned 4  Sre 4  Pet 4  Pon  4  
Sob 5  Pon  5 TEDEN OTROKA 2020 Čet 5 GOVORILNE URE Sob 5  Tor 5  

Ned 6  Tor 6  Pet 6  Ned 6 MIKLAVŽ Sre 6  
Pon 7  Sre 7  Sob 7  Pon 7  Čet 7 GOVORILNE URE 
Tor 8  Čet 8  Ned 8  Tor 8  Pet 8  
Sre 9  Pet 9  Pon 9  Sre 9  Sob 9  

Čet 10  Sob 10  Tor 10  Čet 10  Ned 10  
Pet 11 ZNANS. SIMPOZIJ: , BIOTERME Ned 11  Sre 11  Pet 11  Pon 11  

Sob 12  Pon 12  Čet 12  Sob 12  Tor 12  
Ned 13  Tor 13  Pet 13  Ned 13  Sre 13  
Pon 14  Sre 14  Sob 14  Pon 14  Čet 14  
Tor 15 VRNITEV PRIMORSKE, praznik Čet 15  Ned 15  Tor 15  Pet 15  

Sre 16  Pet 16  Pon16  Sre 16  Sob 16  

Čet 17  Sob 17  Tor 17  Čet 17  Ned 17  

Pet 18  Ned 18  Sre 18  Pet 18  Po 18  

Sob 19  Po 19  Čet 19  Sob 19  Tor 19  

Ned 20  Tor 20  Pet 20  Ned 20  Sre 20  
Pon 21  Sre 21  Sob 21  Pon 21  Čet 21  
Tor 22  Čet 22  Ned 22  Tor 22  Pet 22  
Sre 23 DAN SLOV. ŠPORTA Pet 23 KOMEMORACIJA Pon 23 Spom. ura Rudolfa Maistra Sre 23  Sob 23  

Čet 24  Sob 24  Tor 24  Čet 24 KULTURNI DAN Ned 24  

Pet 25  Ned 25  Sre 25  Pet 25 BOŽIČ Po 25  

Sob 26  Po 26 JESENSKE POČITNICE ZA UČENCE čet 26  Sob 26 DAN SAMOSTOJNOSTI  IN ENOTNOSTI Tor 26  

Ned 27  Tor 27 JESENSKE POČITNICE ZA UČENCE Pet 27  Ned 27  Sre 27 Ljutomer: Figarova svatba, 6.-9.R 

Pon 28  Sre 28 JESENSKE POČITNICE ZA UČENCE Sob 28  Pon 28 NOVOLETNE POČITNICE Čet 28  
Tor 29  Čet 29 JESENSKE POČITNICE ZA UČENCE Ned 29  Tor 29 NOVOLETNE POČITNICE Pet 29 ZAKLJUČEK 1. OCEN. OBD. – GA 

NI 

Sre 30  Pet30 JESENSKE POČITNICE ZA UČENCE Pon 30 . Sre 30 NOVOLETNE  POČITNICE Sob 30  
  Sob 31 DAN REFORMACIJE   Čet 31 NOVOLETNE POČITNICE Ned 31  
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FEBRUAR 2021 MAREC 2021 APRIL 2021 MAJ 2021 JUNIJ 2021 
Pon 1  Pon 1  Čet 1 GOVORILNE URE Sob 1 Praznik dela Tor 1  

Tor 2  Tor 2  Pet 2  Ned 2 Dela prost dan Sre 2  

Sre 3  Sre 3  Sob3  Pon  3  Čet 3 GOVORILNE URE 

Čet 4 RODITELJSKI SESTANEK Čet 4 GOVORILNE URE Ned 4 VELIKA NOČ Tor 4  Pet 4  

Pet 5  Pet 5  Pon  5 VELIK. PONEDELJEK Sre 5  Sob 5  

Sob 6  Sob 6  Tor 6  Čet 6 GOVORILNE URE Ned 6  

Ned 7  Ned 7  Sre 7  Pet 7  Pon 7 PLAV. TEČAJ, 4. R 

Pon 8 SLOV. KULT. PRAZNIK Pon 8 76 let. streljanja talcev Čet 8  Sob 8  Tor 8  

Tor 9  Tor 9  Pet 9  Ned 9  Sre 9  

Sre 10  Sre 10  Sob 10  Pon 10  Čet 10  

Čet 11  Čet 11  Ned 11  Tor 11  Pet 11 ZAKLJUČ. PLAV. TEČAJA 4. R 

Pet 12 1. INFOR. DAN V SŠ Pet 12  Pon 12  Sre 12  Sob 12  
Sob 13 INFOR. DAN V SŠ Sob 13  Tor 13  Čet 13  Ned 13  

Ned 14 2.  Ned 14  Sre 14  Pet 14  Pon 14 PLAV. TEČAJ 3. RAZRED 

Pon 5  Pon 15  Čet 15  Sob 15  Tor 15 Zaključek za učence 9. R 

Tor 16 PUST Tor 16  Pet 16  Ned 16  Sre 16  

Sre 17  Sre 17  Sob 17  Po 17  Čet 17  

Čet 18  Čet 18  Ned 18  Tor 18  Pet 18 ZAKLJUČEK PLAV. TEČAJA 3. R 

Pet 19  Pet 19  Po 19  Sre 19  Sob 19  
Sob 20  Sob 20  Tor 20  Čet 20  Ned 20  
Ned 21  Ned 21  Sre 21  Pet 21  Pon 21  
Pon 22  Pon 22  Čet 22  Sob 22  Tor 22  

Tor 23  Tor 23  Pet 23  Ned 23  Sre 23  

Sre 24  Sre 24  Sob 24  Po 24 ŠOLA V NARAVI 7., 8. R Čet 24 ZAKLJUČEK 1.- 8. R 

Čet 25  Čet 25  Ned 25  Tor 25 ŠOLA V NARAVI 7., 8. Pet 25  

Pet 26  Pet 26  Po 26 Pouka prosti dan Sre 26 ŠOLA V NARAVI 7., 8. Sob 26  

Sob 27  Sob 27  Tor 27 Dan upora proti okupatorju Čet 27 ŠOLA V NARAVI 7., 8. Ned 27  
Ned 28  Ned 28  Sre 28 Prvomajske počitnice Pet 28 ŠOLA V NARAVI 7., 8. Pon 28  

    Čet 29 Prvomajske počitnice Sob 29  Tor 29  

    Pet30 Prvomajske počitnice Ned 30  Tor 30  

      Pon 31 ŠOLA V NARAVI 5., 6. R   



LLeettnnii  ddeelloovvnnii  nnaaččrrtt  OOŠŠ  MMaallaa  NNeeddeelljjaa    22002200//22002211  
  

7 

 

DNEVI POUKA 2020/2021 
 

MESEC 
DNEVI 

POUKA 

SOBOTE 

NEDELJE,  
POČITNICE SKUPAJ PON TOR SRE ČET PET 

DELOVNI 

DNEVI 

    PRAZNIKI               

 SEPTEMBER 22 8 0 30 4 5 5 4 4 22 

OKTOBER       17 9 5 31 3 3 3 4 4 17 

NOVEMBER 21 9 0 30 5 4 4 4 4 21 

DECEMBER 18 9 4 31 3 4 4 4 3 18 

JANUAR 20 11 0 31 4 4        4 4 4 20 

FEBRUAR 14 9 5 28 2 3 3 3 3 14 

MAREC 23 8 0 31 5 5 5 4        4 23 

APRIL 16 10 4 30 2 3 3 4 4 16 

MAJ 21 10 0 31 5 4 4 4 4 21 

JUNIJ 18 9 3 30 3 4 4 4 3 18 

JULIJ 0 9 22 31           

 AVGUST 0 9 22 31           

 1. ocenjevalno 
    19 20 20 20 19 

97 

    obdobje 

 2. ocenjevalno 
    17 19 19 19 18 

92 

    obdobje 

 ostalo               

 SKUPAJ     36 39 39 39 37 190 
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PROSLAVE, PRIREDITVE 2020/2021 

 

(Izvedene bodo v skladu z ukrepi, ki bodo v veljavi. Če jih ne bomo mogli organizirati, bodo prestavljene ali v skrajnem primeru odpovedane).  

 

teden otroka Andreja, Irena, Nina 

komemoracija Katja, Klaudija 

spominska ura Rudolfa Maistra Ljubica  

prošnje in zahvale za donatorje Andreja 

bazar Maja, Ksenija, Nataša 

božično/novoletni  koncert Sandra, Miran, Jernej 

obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti + božič Vsak razrednik za svoj oddelek 

proslava ob slovenskem kulturnem prazniku Aleksandra, Robi 

76 –letnica streljanja talcev Katja, Klaudija 

proslava ob materinskem dnevu Svetlana, Jernej,  

zaključna prireditev nerazredniki 

 
 

 

 

 



 

 

V  LANSKEM  LETU  2019/2020  SE JE DOGODILO…  
 

RAZRED ŠTEVILO 

UČENCEV 

DEČKI DEKLICE RAZREDNA 

STOPNJA 

1. 12 6 6  

 

94 
2. 23 13 9 

3. 17 12 5 

4. 25 11 14 

5. 17 6 11 

6. 19 12 7  

 

65 
7. 14 5 9 

8. 17 10 7 

9. 15 7 8 

SKUPAJ: 159 83 76 159 

 

V poletnih počitnicah 2019 je celotna šolska zgradba doživela energetsko obnovo: zamenjala 

so se vsa okna in vsa zunanja vrata. Prej smo imeli lesena, zdaj so vsa plastična. Na okna smo 

dobili nove žaluzije, tudi v telovadnici, kjer jih prej ni bilo. Streha se je dodatno izolirala, prav 

tako fasada, ki je sedaj 22 cm. Dobili smo novo kurjavo: toplotno črpalko, dogreva pa se na 

kurilno olje. Na hodnikih in v sanitarijah smo dobili senzorsko razsvetljavo. Po vsej zgradbi 

so tudi nova svetila. 

 

LETO 2020: 

- 230 letnica rojstva Antona Krempla (Kremplovo leto pri Mali Nedelji) 

- 140 letnica smrti dr. Jakoba Radoslava Razlaga 

 

OTROŠKI LGG ABONMA 2019/20 - DOM KULTURE MALA NEDELJA, za starejše 

otroke vrtca in učence 1. do 6. razreda:  

 
- 15. oktober 2019, SUPER BRINA;  

- 12. november 2019, PALČEK NOS;  

- 17. december 2019, POD PRAZNIČNIM DEŽNIKOM;  

- 4. februar 2020, PIKA NOGAVIČKA;  

- 12. marec 2020, PAVLIHA (te predstave nismo videli, ker   so že veljale prepovedi gostovanj) 

 

OGLED PREDSTAV Z ZDRAVSTVENIMI VSEBINAMI: 

 

- 8.10.: NAPO  in NEVARNE SNOVI  in NAPO  in HRUP, DVIGOVANJE BREMEN… 

- 16.12., 13.2., 20.2.: Društvo za zaščito živali Pomurja  je učencem predstavilo svoje delo, kako 

skrbimo za živali…Od boksa in verige do družine 

 

 

UDELEŽBE UČENCEV NA RAZLIČNIH AKTIVNOSTIH 

 

- 4. 9.: Pomursko tekmovanje v odbojki v Beltincih, 

- 12. 9.: Tek prijateljstva v Cezanjevcih, 

- 27.9.: Evropska noč raziskovalcev na GFML – obiskali učenci, ki obiskujejo izbirni predmet  

             astronomijo, 

- 27.9.: Državno tekmovanje v odbojki na mivki v Zrkovcih, 

- 27. 9. : GEODETSKE MERITVE ZA NOVI VRTEC 

- 3.10.: Tekmovanje v krosu 

- 25.10.: Evakuacija šole in vrtca 

- Mali šef Slovenije (dva učenca) 
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- 15.11.: Tradicionalni slovenski zajtrk, na obisku Medena kraljica Slovenije 

-21.11.: Tržnica srednjih šol, dijaških domov…v ŠIC Ljutomer 

- 28.11.: Znanje za mlade, delavnice za učence 8. in 9. razreda na GFML 

- 29.11., 16.1.,3.2.: Mini univerza za učence 4., 5. in 6. razreda v OŠ Črenšovci 

- 20-12.: Čarodej Luka za učence šole in otroke vrtca (predstavi darovalo  podjetje Krim d.o.o. iz Male    

               Nedelje 

- 5.2.: Psihološko testiranje, identifikacija nadarjenih učencev (9 učencev) 

- 17.2.: Medobčinski otroški parlament 

-20.2:  predavanje o skrbi za domače in divje živali Društva za zaščito živali Pomurja, za učence 6., 7. 

razreda 

- 21.2.: Policist Leon svetuje, predstavitev slovenske vojske, policije v Banovcih za učence 5. Razreda 

 

 

PROSLAVE, PRIREDITVE, KJER SMO SODELOVALI IN NASTOPALI: 

 

- 14.9.: 14. krajevni praznik KS Radoslavci, 

- 20. 9.:  Predstavitev prve pesniške zbirke Milice Zmazek, 

- 27.9.:  Otvoritev Zelenega okna v Moravcih 

- 7.10.:  25 letnica šolske zgradbe in otvoritev energetske sanacije 

- 12.10.: Srečanje starejših občanov v gostilni Slekovec 

-25.10.: Komemoracija pri spomeniku pod staro šolo 

- 15. 11.: 20 let Društva vinogradnikov Mala Nedelja 

-25.11.: Spominska ura Rudolfa Maistra 

- 29.11.: Koncert Karitas-a Mala Nedelja 

-1.12.: Pomurski koncert Karitasa 

-5.12.: nastop Frančeka in Micike (Tilen Voršič, Melita Novak) na Občini Križevci 

- 12.12. : Praznični koncert in bazar izdelkov, ki so jih naredili učenci 

- 12.12.: Nastop naših učencev za Pomursko društvo stomatoloških bolnikov 

- 18.12.: Šolski otroški parlament 

- 24.12.: Kulturni dan šole 

- 25.1.:  Slavnostna akademija ob 230. letnici rojstva Antona Krempla 

- 29.1.: Prleški večer v VGCP, Enota Ljutomer 

- 8.2.: Nazaj h koreninam, filmska produkcija  

- 10.2: Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

- 6.3.: 75-letnica streljanja talcev v bučkovski grapi 

 

ZDRAVSTVENO VARSTVO  UČENCEV: 

 

- zobozdravstveni pregledi  za vse učence, 

- zdravstvene vsebine za učence,  za vsak oddelek  posebej,  

- zdravniški pregledi učencev v ZD Ljutomer: 3., 6., 1., 8. 

 

ZA STARŠE 

 

- govorilne ure vsak prvi četrtek v mesecu 

- pogovorne ure pri posameznem učitelju 

- roditeljski sestanki: skupni in razredni 

- na decembrskih govorilnih urah so delavci ZD Ljutomer nudili: merjenje krvnega tlaka, predstavljali 

program SVIT, rak dojke, ponujali nasvete za zdrav način življenja… 

 

IZOBRAŽEVANJA  DELAVCEV ŠOLE 

 

27.9. Za mentorje otroških parlamentov Nina Škraban 

4.10 Za mentorje Vesele šole Klaudija Zadravec 

7.10. Motivacija delavcev v VIZ Vsi strokovni delavci 
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21.10.  Varnost in zdravje pri delu 12 delavcev šole 

5.11. Vseslovensko izobraževanje ravnateljev Breda Žunič 

13.11. Odporni na stres in izgorelost Nina Škraban 

22., 23.11. Seminar za sindikalne zaupnike Klaudija Zadravec 

28.11. Zdravje v vrtcu Ksenija Kolar Švarc, 

Bronja Dolamič 

9.1. Uvedba elektronskih bolniških listov Sandra Horvat, Jožica 

Rudolf 

15.1. Varstvo pri delu Jasmina Žnidarič 

18.1. O razumevanju, odnosih s Sanelo Banović Breda Žunič, Silvija 

Filipič, Cilka Rojht 

3x Aktiv ravnateljev Pomurja Breda Žunič 

2x Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Breda Žunič 

1x Študijska srečanja učiteljev Strokovni delavci šole 

2x Izobraževanje vodij zdravih šol Pomurja Nina Škraban 

28.1. Vrtec – izzivi v kulturnem okolju Ksenija Kolar Švarc, 

Silvija Filipič 

14.,15.2. Izzivi sodobne družbe Nataša Vrabl 

18.2. Varnost živil v okviru HACCP sistema Monika Košti, Katja 

Puconja 

 

EPIDEMIJA KORONAVIRUS 

 

- 2.3.2020: prvič smo  na strokovnem svetu obravnavali prve ukrepe, da se virus ne bi širil. Ta dan je 

bilo v vrtcu 25 otrok od 52. Teden dni pozneje jih je bilo že 42.  

- z  12. 3. 2020 so se začele odpovedovati že dogovorjene aktivnosti: izobraževanja, tekmovanja, 

nastopi učencev 

- 16. 3. 2020: vsi vrtci  in šole po Sloveniji so se zaprle, razglašena je bila EPIDEMIJA  

KORONAVIRUSA, po svetu pa PANDEMIJA. Ta dan je bilo v RS 181 obolelih, en pacient je umrl.  

 

V tem obdobju so odpadla vsa tekmovanja, športna in v znanju različnih predmetov, proslava ob 

materinskem dnevu, srečanje dedkov in babic v vrtcu, občni  zbori, udeležba na sejmu MEGRA, 

govorilne ure, roditeljski sestanki, NPZ, fotografiranja oddelkov in skupin, pevski festival, obisk 

glasbene šole, zaključne ekskurzije,  Evropska vas v Murski Soboti…  

»Srečevali« smo se po ZOOM konferencah: kolektiv šole in vrtca, ravnatelji UE Ljutomer. V »živo« 

smo analizirali delo pouka na daljavo, oblike in načine dela, delo/odzivnost učencev, primere dobre 

prakse, težave, naredili načrt za ocenjevanja, potrebe po pomoči določenim učencem…  

 

-18. 5. 2020: v šolo so po dolgem času prišli otroci vrtca (13 od 52), učenci 1., 2. in 3. razreda 

(manjkali dve učenki. Veljali so ukrepi MIZŠ in NIJZ:  oddelki do 15 učencev v OŠ, 8 v vrtcu (prvo 

star.) in 10 drugo star. obdobje., varnostna razdalja, malice v razredu, ni druženja, sam v garderobi, 

sam v sanitarijah, kosilo je 22 učencev naenkrat, ni telovadnice, avtobus lahko pelje le 23 otrok na 50 

sedežnem avtobusu, v šolo in v vrtec le zdravi, higiena umivanja rok, kašlja, kihanja…Učenci so 

dobili stalno mesto v razredu, ves pouk v eni učilnici, ni selitev… 

-25.5.: v šolo prišli tudi učenci 9. razreda, od danes je lahko oddelek skupaj, a samo v eni učilnici, se 

ne selijo; vsi drugi ukrepi ostajajo. 

-1.6.: v šolo prišli še učenci 4. in 5. razreda,  vsi ukrepi ostajajo. 

- 3. 6.: v šolo prišli še učenci 6., 7. in 8  razreda, ukrepi veljajo. Avtobus: zaradi  dovoljenega števila 

oseb na avtobusu imamo zjutraj 4 dovoze (kombi Godemarci zgoraj in Drakovci spodaj, avtobus 

Precetinci in cela šolska proga, drugi privoz Moravci –novo), popoldne pa 4 odvoze.     

Vsak razred je v svoji učilnici in se ne selijo, ukrepi razdalje, kašlja, stikov, umivanja rok veljajo. 

Zdravniško opravičilo imajo na šoli 3 učenci, ki pouka ne obiskujejo, ampak še naprej delajo na 

daljavo: eden v 2. razredu, eden v 6. in eden v 9. razredu. 
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POUK NA DALJAVO 

 

Prvič smo se vsi, učitelji, učenci, starši,  srečali s poukom na daljavo, ki je trajal od 16. 3. – 3. 6. 2020 

za  učence 6., 7. in 8. razredov, za druge do takrat, ko so prišli v šolo. Delali smo preko šolske spletne 

strani, elektronske pošte in različnih internetnih ponudb: ZOOM konference, Microsoft Teams, wiber, 

messenger…Sedmim družinam smo priskrbeli   računalnike ali tablice, saj te opreme niso imeli.  

Šola doma   je nekaterim ustrezala, bili so zelo odzivni, so pa bili tudi učenci, katerih odzivnost je bila 

slabša.   

 

ZANIMIVOSTI: 

 

27.9.2019: Geodetske meritve za novi vrtec 

 

10.10.2019: začeli kuriti s toplotno črpalko, ki so jo vgradili med sanacijo šole 

 

16.12.: na obisku arhitekt in  dip. ing. stroj. (PRO PLUS MB) -  za pripravo strojnih instalacij za 

prizidek vrtca; na obisku tudi geodeti – geodetske meritve za prizidek vrtca  

 

19.1.: Posadili smreko – kot temeljni kamen za novi vrtec 

 

30.1.2020: sprejet proračun Občine Ljutomer, kjer je za prizidek vrtca  pri Mali Nedelji predvidenih v 

letu 2020: 247.716€ sredstev  

 

18. 2. – 21. 2. 2020: opravili smo vpis v bodoči 1. razred, ki  pa še morajo opraviti zdravniške 

preglede; vpisanih je 20 otrok  

 

26. 2. : snežilo med dežjem, sneg na zatišnih legah, drugi dan skopnel 

 

16. 3. – 31.5. 2020: epidemija koronavirusa,  tudi pandemija. Vrtci, šole zaprti, potekaj je pouk na 

daljavo. 

18. 5. 2020: odpira vrata vrtec in v šolo pridejo učenci 1.-3. razreda.  Drugi razred je razdeljen v dve 

skupini; vsi pa upoštevamo navodila NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ (smo v eni učilnici, telovadnice ne 

uporabljamo, malica v učilnici, ni druženja na hodnikih, v sanitarije vstopamo posamično, umivanje in 

razkuževanje miz, garderob, hodnikov…pred in po malici….) 

  
 

OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAA  VVZZGGOOJJNNOO--IIZZOOBBRRAAŽŽEEVVAALLNNEEGGAA  DDEELLAA  22002200//22002211  
 

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ 

1. 4 15 19 

2. 7 6 13 

3. 13 9 22 

4. 12 6 18 

5. 11 14 25 

6. 6 11 17 

7. 12 7 19 
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8. 4 8 12 

9. 10 7 17 

SKUPAJ 79 84 162 

 

Delovni načrt zajema obseg, vsebino in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega 

dela, potrebnega za izpolnitev nalog, smotrov in smernic programa življenja in dela osnovne 

šole ter obvestila osnovne šole za delo v šolskem letu 2020/2020. 

Pripravili bomo različna obvestila učencem šole, otrokom vrtca in staršem, in so del letnega 

načrta šole. 

Predlog letnega delovnega načrta so obravnavali člani učiteljskega zbora po strokovnih 

aktivih in posredovali predloge, dopolnitve in potrebne spremembe. Dokončno oblikovan 

LDN je bil predstavljen na delovni konferenci učiteljskega zbora, roditeljskem sestanku 

staršev in na seji Sveta staršev dne,  _________ in predstavljen ter sprejet na seji Sveta 

zavoda dne, ____________. 

PREVOZI (obvezna maska in razkuževanje rok): 

 Precetinci: 6.40 

 Radoslavci: 6.45 

 Godemarci – Šilec: 6.50 

 Bioterme: 6.53 

 Moravci, Poštrak: 6.55 

 Moravci: 6.58 

 Moravci – Žinko: 7.00 

 Šola: 7.05 

 Bodislavci- zgoraj: 7.10 

 Moravci (Matic Ritonja): 7.10 

 Drakovci spodaj: 7.20 

RRAAZZPPOORREEDDIITTEEVV  UURR  

PPrriihhoodd  aavvttoobbuussoovv  oobb  66..4400  ((PPrreecceettiinnccii)),,  oobb    0077::1100  ((BBooddiissllaavvccii  ––  zzggoorraajj  iinn  MMoorraavvccii  MMaattiicc  RR..))    iinn  77..2200    

((DDrraakkoovvccii  ssppooddnnjjii  ))  

 
1. ura 07:30 – 08:15 pouk  

 08:15 – 08:30 malica razredna stopnja  

2. ura 8.20 -9.05 pouk  

 09:05 – 09:20 malica predmetna stopnja  

3. ura 09: 20 – 10.05 pouk  

4. ura 10.10 – 10.55 pouk  

 10.55 -11.10 Sadna malica in čas za razgibavanje  

5. ura 11:10 – 11:55 Pouk ali OPB  

6. ura 12:00 – 12:45 Pouk ali OPB  

 12.45 – 13.05 popoldanska malica, kosilo Avtobus odpelje ob 13.10 

7. ura 13:05– 13:50 pouk, dejavnosti, OPB  

8.  ura 13:55 - 14:40 Pouk, dejavnosti, OPB Avtobusa odpeljeta ob 14.45 

 14.40 -15.45 OPB  
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RRAAZZVVOOJJNNII  NNAAČČRRTT    ŠŠOOLLEE  

 
Gradimo kvaliteten pedagoški proces in ustvarjamo pozitivno šolsko klimo, in to vsi, ki 

kakorkoli sodelujemo v procesu šolanja in s tem odraščanja naših otrok. 

To so osnovni temelji za optimalni razvoj  naših učencev na učnem in  osebnostnem področju. 

S skupnimi močmi nam lahko uspe. Ob upoštevanju ukrepov, ki veljajo, se bomo trudili, da 

jih upoštevamo. Učence bomo ozaveščali, zakaj so le ti potrebni.  

Že nekaj let nadgrajujemo naše delo  na naslednjih področjih:  

 

 v tem letu okrepiti   digitalno pismenost učencev  in strokovnih delavcev 

 vzdrževati pozitivno komunikacijo in razširiti komunikacijske kanale (spletne učilnice) 

 ohraniti zdravo  in varno učno okolje in tako izboljšati   kakovost pouka in šolsko klimo 

 sprotno učenje in delanje domačih nalog in s tem skrb za čim boljše učne dosežke 

učencev 

 

NAŠI  CILJI: 

 medpredmetno sodelovanje: sodelovanje med aktivi, sodelovanje med vsemi 

strokovnimi delavci, krepitev timskega dela, spodbujanje branja (tihega in glasnega),  

 uvajanje inovacij v pedagoško delo, prilagajanje spremembam (morebitnim različnim 

modelom pouka, ki veljajo ali bodo veljali v tem šolskem letu), 

 zagotoviti pouk, učenje, utrjevanje, preverjanje in ocenjevanje  na osnovi nalog,  ki 

bodo razvijale višje taksonomske  ravni znanja.  

 urjenje različnih bralnih strategij, 

 vzgojno delo z učenci na podlagi smernic sprejetih z vzgojnim načrtom šole,  

 sodelovanje v projektih, na tekmovanjih in natečajih, skrb za učence s PP in nadarjene 

učence.  Iskanje možnosti za vključitev v mednarodno sodelovanje, 

 skrb za profesionalni razvoj zaposlenih (letošnje leto je glavna tema Spletne učilnice 

in delo v njih). 

 okrepiti sodelovanje s starši, sodelovanje z  okoljem (društvi, organizacijami…v 

kraju), prireditve za širšo javnost – v skladu z veljavnimi ukrepi  

 zdrava prehrana in gibanje učencev za zdrav razvoj, razvijanje bralne pismenosti,  

 spodbudno učno okolje za dobro počutje učencev in vseh zaposlenih na šoli, skrb za 

urejene šolske prostore in okolico šole,  

 sodelovanje z institucijami s področja VIZ in promocija šole,  

 materialne izboljšave, sodobno opremljanje šole z učno in informacijsko tehnologijo,  

 dosledno upoštevanje pravopisnih znanj pri vseh predmetnih področjih.  

 določene teme iz UN združevati ali črtati in več ur nameniti kvalitetnemu utrjevanju.  

 določiti vsebine, primerne pouku na daljavo. Domače naloge diferencirati, osmisliti in 

jih upoštevati pri ustni oceni. 

 

SAMOEVALVACIJA 
V šol. letu 2020/2021 bomo pozornost namenili vplivu koronavirusa na šolsko okolje oziroma 

uzaveščenost učencev in zaposlenih na šoli. Na podlagi teh bomo sprva ugotavljali trenutno 

stanje, nato predlagali načine za izboljšanje in ob koncu šol. leta preverili končno stanje.  Na 

začetku in koncu šolskega leta bomo preverili digitalno pismenost učencev in strokovnih 

delavcev. Predvidevamo, da bi morala biti izboljšana.  
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AKCIJSKI NAČRT VZGOJNIH DEJAVNOSTI 

 
1. Cilj: IZBOLJŠATI DIGITALNO PRIPRAVLJENOST (pismenost) UČITELJEV IN 

UČENCEV PRI UČENJU IN POUČEVANJU 

 

Dejavnosti: 

- izboljševanje dostopa do tehnologije in povezljivosti v izobraževanju za vse učence 

- intenzivnejša uporaba IKT pri pouku (spoznavanje digitalnih okolij, iskanje 

informacij, delo z aplikacijami, komuniciranje z uporabo digitalnih naprav, 

elektronska pošta ipd.) 

- kritični pogovori glede uporabe digitalne tehnologije, internetne varnosti, lažnih novic, 

kibernetskega ustrahovanja … 

- krepitev spretnosti za samostojno učenje s pomočjo digitalnih tehnologij 

Kazalniki: 

 vsi učenci imajo doma računalnik in možnost do internetnega dostopa 

 učenci glede na starostno stopnjo se samostojno znajdejo v različnih digitalnih okoljih, 

predvsem pri iskanju informacij in komuniciranju 

 učenci poznajo nevarnosti in pasti digitalne tehnologije (ločijo med resničnim in 

virtualnim) 

 učenci glede na starostno stopnjo izberejo ustrezen računalniški program ali aplikacijo, 

primerno za trenutno delo 

 učenci glede na starostno stopnjo fotografije in avdio/video posnetke, ustvarjene v 

mobilnem telefonu, prenesejo v računalnik in pravilno shranijo digitalne informacije 

(dokument, fotografija, avdio/video vsebina, PPT ipd.) 

 

2. Cilj: VZDRŽEVATI POZITIVNO KOMUNIKACIJO IN RAZŠIRITI 

KOMUNIKACIJSKE KANALE 

Dejavnosti 

- vsakodnevno prizadevanje za dobro, kakovostno komunikacijo  

- skrb za aktivno poslušanje drug drugega in sprejemanje skupnih dogovorov 

- poglabljanje in nadgrajevanje že utečenih oblik sodelovanja s starši (predvsem na 

področju komuniciranja preko digitalnih kanalov)  

- dopolnjevanje elektronske baze podatkov  

- vzpostavljanje spletnih učilnic 

Kazalniki: 

 medosebni odnosi med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa so 

pozitivni in spoštljivi 

 starši in zaposleni se odzivajo s pobudami, pripombami in sprejemajo skupne 

dogovore v procesu vzgoje in izobraževanja 

 vzpostavljeni so enotni komunikacijski kanali ter spletna učna okolja 

 

3. Cilj: OHRANIMO ZDRAVO  IN VARNO UČNO OKOLJE 
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Dejavnosti: 

- upoštevanje higienskih priporočil za preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni 

(higiena rok, higiena kašlja, razkuževanje,zračenje, nošenje zaščitnih mask, varnostna 

razdalja, bolni ostajajo doma …)  

- spodbujanje zdravega načina življenja (zdrav in kulturen način prehranjevanja, 

sproščanje s pomočjo gibanja, gibanje na svežem zraku …). 

 

Kazalniki: 

 učenci in zaposleni si redno umivajo ali razkužujejo roke, upoštevajo higieno kašlja, 

nosijo zaščitne maske, upoštevajo varnostno razdaljo…skratka upoštevamo ukrepe, ki 

so v veljavi 

 pripravljamo uravnotežene in raznolike šolske obroke 

 v vsakem razredu in pri vseh predmetih se večkrat izvajajo gibalne vaje za sproščanje, 

raztezanje hrbtenice, vratu … 

 učne ure izvajamo tudi izven učilnic 

 

Ob koncu leta strokovni delavci izpolnijo evalvacijski vprašalnik. Zadovoljstvo oz. uspehe pri 

uresničevanju zadanih prioritet s strani staršev se bo ugotavljalo s pogovori na podlagi 

povratnih informacij, pohval, pobud, kritik …) in anketnim vprašalnikom.  

Cilj evalvacije je pridobiti informacije o realiziranih dejavnostih akcijskega načrta in pridobiti 

smernice za nadaljnje delo. 

 
 

FLEKSIBILNI PREDMETNIK 

 
V  šolskem letu 2020/2021 se bo izvajal fleksibilni predmetnik pri predmetih  likovna 

umetnost in  glasbena umetnost. Prednosti fleksibilnega predmetnika za učence so: 

razbremenitev učencev (manj predmetov), učenci so bolj aktivni ob uporabi sodobnih metod 

in oblik dela, večja motivacija za delo, več časa za utrjevanje ter pridobivanje 

kakovostnejšega znanja.  
 

 

INDIVIDUALNA POMOČ UČENCEM 

 
INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ (ISP) 

 

To obliko pomoči namenjamo predvsem za: 

 učence s splošnimi ali specifičnimi učnimi težavami 

 identificirane nadarjene učence oz. učence, ki na določenih področjih izkazujejo 

specifične interese ter sposobnosti 

 

POMOČ UČENCEM S SPLOŠNIMI ALI SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI 

 

Za učence s splošnimi ali specifičnimi učnimi težavami brez odločb o usmeritvi po potrebi 

načrtujemo izvirne delovne projekte pomoči, v katerih opredelimo ustrezne načine pomoči ter 

prilagoditve, ki učencem omogočajo lažje doseganje učne uspešnosti. 

 

Učencem z učnimi težavami nudimo na šoli podporo, spodbudo in pomoč po petstopenjskem 

hierarhičnem modelu, kot je opredeljen v Konceptu učne težave v osnovni šoli: 
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 pomoč učitelja pri pouku, dopolnilnem pouku ter v okviru podaljšanega bivanja, 

 pomoč šolske svetovalne službe, 

 individualna in skupinska pomoč, 

 mnenje in pomoč zunanje ustanove, 

 program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

 

Predloge za vključitev učencev v ISP podajo strokovni delavci ali starši. Večinoma so to 

učenci, ki težje sledijo učnim vsebinam in poleg rednega pouka, dopolnilnega pouka ali 

drugih oblik pomoči  potrebujejo dodatno individualno razlago ter učenje opornih strategij za 

lažje pomnjenje in razumevanje učne snovi. 

V to obliko pomoči so v soglasju staršev lahko vključeni tudi učenci, ki imajo osebnostne ali 

vedenjske težave, se težje prilagajajo in potrebujejo pozitivno zunanjo motivacijo. Glede na 

dogovore s starši in/ali učenci se pomoč lahko izvaja izven pouka ali v času pouka. 

Koordinatorica izvajanja ISP za te učence je šolska pedagoginja Nina Škraban, ure ISP pa 

izvajajo učitelji. Pri svojem delu izhajajo iz Koncepta učnih težav. 

 

DELO Z IDENTIFICIRANIMI NADARJENIMI UČENCI 

  

V prvi triadi učitelji in drugi strokovni delavci učence opazujejo ter jim omogočajo 

dejavnosti, ki spodbujajo razvoj njihovih potencialov na različnih področjih. 

 

Ob koncu vsakega šolskega leta evidentiramo učence 3. razreda, ki bi lahko bili nadarjeni. 

Naknadno evidentiramo tudi učence iz višjih razredov, če se pokažejo izrazita odstopanja ali 

napredek. Učence evidentiramo na podlagi različnih kriterijev, npr. na podlagi učnega uspeha, 

izjemnih dosežkov na glasbenem, likovnem, športnem ali drugih področjih, dosežkov na 

tekmovanjih, na podlagi opažanj učitelja o funkcioniranju učenca pri pouku ipd. Pri tem 

upoštevamo Koncept dela z nadarjenimi učenci. 

Predvidoma v mesecu decembru s soglasjem staršev izvedemo postopek identifikacije – 

testiranje učencev (test besedne ustvarjalnosti in test splošnih intelektualnih sposobnosti). 

Testiranje izvede zunanja strokovnjakinja – psihologinja. Učitelji za vsakega evidentiranega 

učenca izpolnijo tudi ocenjevalne lestvice, s katerimi ocenijo različna področja. O rezultatih 

so starši posebej seznanjeni. 

Učenec je prepoznan za nadarjenega učenca, če v postopku identifikacije doseže vnaprej 

določene kriterije. 

Tudi v tem šolskem letu učencem, ki so bili prepoznani kot nadarjeni, ponujamo raznovrstne 

dejavnosti: 

 individualizacija in diferenciacija pri pouku (dodatne, zahtevnejše naloge, posebne 

zadolžitve, svetovanje dodatne literature ipd.) 

 dodatni pouk pri različnih predmetih 

 izbirni predmeti 

 dodatne priprave na tekmovanja iz znanja na različnih področjih 

 interesne dejavnosti 

 tekmovanja iz znanja 

 različna športna tekmovanja 

 likovne in literarne tečaje 

 mentorstvo pri izdelavi raziskovalnih nalog 

 bralna značka 

 sodelovanje na šolskih prireditvah  
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 sodelovanje v projektih  

 sodelovanje v skupnosti učencev šole in otroškem parlamentu 

 ponudba taborov, počitniških delavnic, sobotne šole ipd. 

 

Koordinatorica izvajanja ISP za nadarjene učence  je šolska pedagoginja Nina Škraban. 

 

Razširjen program dela z nadarjenimi ter pomoč učencem v okviru ISP bodo v tem šolskem 

letu izvajale učitelji Helena Lešnik, Miša Šišernik in Robert Lang. 

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ (DSP) 

 

Za učence, ki so z odločbo o usmeritvi usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo načrtujemo individualizirane programe, v katerih posebej 

opredelimo prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela ter cilje za optimalno podporo 

otrokovega razvoja ter čim uspešnejše premagovanje primanjkljajev. Prilagajamo metode in 

oblike dela v procesu vzgoje in izobraževanja (prilagoditve časa in prostora, prilagoditve pri 

preverjanju in ocenjevanju znanja itd.). Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, 

ki oblikuje in evalvira individualizirane programe.  

Ure dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj izvajata 

mobilni strokovni sodelavki (Martina Škrlec in Tjaša Čamernik - sodelujemo z Osnovno šolo 

Ivana Cankarja Ljutomer, podružnica Cvetka Golarja Ljutomer) ter šolska pedagoginja Nina 

Škraban.  

Dodatno strokovno pomoč v obliki učne pomoči izvajajo učitelji in pedagoginja. Strokovni 

delavci pri svojem delu izhajajo iz sprejetih individualiziranih programov, navodil za 

prilagojeno izvajanje pouka ter vodijo sprotne analize individualnih ur. 

 

POSEBNA POMOČ UČENCEM 

 

Učencem je zagotovljeno individualno svetovanje šolske svetovalne službe v primeru osebnih 

stisk ali težav, ki so povezane z učenjem.  

Preko javnih del bomo učencem ponudili učno pomoč v šoli. Učencem v nižjih razredih bo 

nudila pomoč tudi spremljevalka Aleksandra Ramić, še posebej v primerih, ko imajo učenci 

težave pri sledenju navodilom, motnje pozornosti in koncentracije oz. se izkazujejo težave v 

vedenju in čustvovanju. 

Vsi učitelji po dogovoru z učenci izvajajo individualne pogovorne ure za učence. 

V okviru Centra za socialno delo Ljutomer so nekateri učenci vključeni v program laične 

pomoči na domu. Šola aktivno sodeluje z izvajalci pomoči ter predlaga dejavnosti, ki 

učencem pomagajo na poti do uspehov. 
 
 

DDOODDAATTNNOO  DDEELLOO  OOZZ..  PPRROOJJEEKKTTII  RRAAZZRREEDDNNIIHH  SSKKUUPPNNOOSSTTII  

 

1. razred 

 Bralna značka in Cici Vesela šola 

 Projekt zlatega sončka s poudarkom na plavanju, ravnotežnostnih nalogah in 

spretnostnih nalogah z žogo 

 Slovenska bralna značka; prvošolci skupaj s starši preberejo tri knjige, jih v 

šoli samostojno predstavijo ter se naučijo deklamirati eno pesmico 

 Izdelava lutk  

2. razred 

 Sodelovanje na tekmovanjih ( Vegovo, Računanje je igra, Cici vesela  šola,  

Cankarjevo) 

  Zlati sonček 
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  Sodelovanje z babicami in dedki ter starši 

  Skrb za zdrave zobe 

  Tekmovanje za Bralno značko 

  Sodelovanje na natečajih ( likovni, literarni ) 

  Opismenjevanje in bralna pismenost 

  Vključevanje v projekte, ki se bodo izvajali v tekočem šolskem letu. 

  Sodelovanje pri šolskih projektih:  Evropska vas, Zdrava šola… 

3. razred 

 organizacija zbiranja starega papirja, kartuš, tonerjev, 

 organizacija zbiranja hrane za DZŽ Pomurja,  

 sodelovanje na likovnih natečajih z učenci, 

 sodelovanje na literarnih natečajih z učenci, 

 priprava dejavnosti v tednu otroka, 

 sodelovanje v šolskih projektih (Zdrava šola, Ekovrt, Evropska vas), 

 razredni projekti Zlati sonček, bralna značka.  

4. razred  

 Sodelovanje na šolskih tekmovanjih (Bober, Kenguru, Logična pošast, 

Kresnička, Razvedrilna matematika,…) 

 Sodelovanje na literarnih, likovnih natečajih 

 Sodelovanje pri skupnih šolskih projektih  

 Razredni projekt: Naša mala knjižnica, Krpan, Zdravi zobje, Kolesarski izpit 

5. razred 

 Sodelovanje na šolskih tekmovanjih (Bober, Logična pošast, Razvedrilna      

matematika,  

       Vegovo, Vesela šola) 

 sodelovanje na različnih likovnih in literarnih natečajih razpisanih tekom leta, 

 sodelovanje pri šolskih projektih: Zdrava šola, Evropska vas, Bralna značka, 

Skrbimo za zdrave in čiste zobe, športna značka Krpan 

 razredni projekti: Policist Leon svetuje, Naša mala knjižnica 

 6.razred 

 sodelovanje na šolskih tekmovanjih (Vegovo, Razvedrilna matematika, 

Vesela šola,  

   Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, Tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje …), 

 sodelovanje na različnih likovnih in literarnih natečajih, razpisanih med 

šolskim letom, 

 sodelovanje na različnih prireditvah, 

 sodelovanje pri šolskih projektih: Evropska vas, SUŠ, Zdrava šola, ŠS, 

Otroški parlament… 

 bralna značka… 

7. razred 

 šolska skupnost 

 otroški parlament 

  zdrava šola 

  šolska športna tekmovanja 

  bralna značka 

8. razred  

 sodelovanje na šolskih tekmovanjih (Tekmovanje za Vegovo priznanje, 

Razvedrilna matematika, Vesela šola, tekmovanje za Stefanovo priznanje, 

Tekmovanje iz znanja o  

 sladkorni bolezni, Tekmovanje za Cankarjevo priznanje …), 

 sodelovanje na različnih likovnih in literarnih natečajih razpisanih tekom 

celotnega šolskega leta, 

 sodelovanje na različnih prireditvah, 

 sodelovanje pri šolskih projektih: Evropska vas, SUŠ, Veliki brat, velika 

sestra, Zdrava šola, 

 Teden vseživljenjskega učenja, bralna značka … 

9. razred  

 medvrstniška pomoč 

 dnevi dejavnosti 

 zdravstvena vzgoja 

 poklicna orientacija in vpis v srednjo šolo 

 starejši brat, starejša sestra 
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 šolski projekti: Zdrava šola, Evropska vas, Eko vrt… 

 sodelovanje na tekmovanjih znanja 

 plesne vaje in priprava na valeto. 

OPB 

 Dan za pravljico (OPB), 

 sodelovanje na likovnih natečajih z učenci, 

 sodelovanje na literarnih natečajih z učenci, 

 priprava bazarja v veselem decembru in organizacija proslave ob dnevu 

samostojnosti in enotnosti, 

 sodelovanje v šolskih projektih (Zdrava šola, Ekovrt).  

  

 

IIZZBBIIRRNNII  PPRREEDDMMEETTII  

 
V III. triletju so bili izbrani naslednji obvezni izbirni predmeti: 

1. POSKUSI V KEMIJI 

2. ANSAMBELSKA IGRA 

3. ODBOJKA 

4. PLAVANJE 

5. ANGLEŠČINA III                                        

6. LIKOVNO SNOVANJE III 

7. MULTIMEDIJA 

8. OBDELAVA GRADIV: LES 

GLEDALIŠKI KLUB 

 

izbrani NEOBVEZNI izbirni predmeti:    

 NEMŠČINA (1. r.) 

 ŠPORT (4., 5., 6. r.)   

 UMETNOST (4., 5., 6. r.)     

 ANGLEŠČINA  (4., 5., 6. r.)         

 

Na začetku šolskega leta ima učenec mesec dni časa za t.i. popravek svoje izbire, lahko pa se 

vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor, in ki so časovno usklajene z njegovim urnikom,  

in če pri tem ne vpliva na obstoj skupine, v katero je že vključen. 

 

 

KKOOLLEEDDAARR  NNAACCIIOONNAALLNNEEGGAA  PPRREEVVEERRJJAANNJJAA  ZZNNAANNJJAA  
 

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu: 

 

 

 
 

VRSTA PREVERJANJA PREDMET DATUM 

Redni rok, 6. razred SLOVENŠČINA 4. maj 2021 

Redni rok, 6. razred MATEMATIKA 6. maj 2021 

Redni rok, 6.  razred NEMŠČINA 10. maj 2021 

Redni rok, 9.  razred SLOVENŠČINA 4. maj 2021 

Redni rok, 9.  razred MATEMATIKA 6. maj 2021 

Redni rok, 9.  razred ZGODOVINA 10. maj 2021 
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ČČAASSOOVVNNAA  RRAAZZPPOORREEDDIITTEEVV  ŠŠOOLLSSKKIIHH  UURR  
 

1. ura 

 
   07:30– 08:15 

                  pouk  

            malica RS 

Prihod avtobusov 

ob 6.55, 7.26 IN  

07:27 

2. ura 

 
08.20 -9.05 

pouk 

malica PS 
 

3. ura 09.20 – 10:05 pouk  

4. ura 10.10 - 10.55 pouk  

 10.55-11.10 sadna malica  

5. ura 11.10-11.55 pouk  

6. ura 12.00-12.45 pouk  

 12.45-13.05 kosilo, popol. malica  

7. ura 13.05 -13.50 pouk 
Odvoz avtobusa ob 

13.10,  in ob 14.45  uri 

8. ura 13.55 -14.40 pouk  

 

 

NNAAČČRRTTOOVVAANNJJEE  PPOO  MMEESSEECCIIHH  

 

MESEC: UČITELJ: 

september JERNEJ ZORE 

oktober MAJA BRENČIČ 

november KSENIJA ŠPUR 

december KLAUDIJA ZADRAVEC 

januar         NATAŠA VRABL 

februar ROBERT LANG 

marec KATJA OBREHT 

april IRENA HORVATIĆ 

maj MIŠA ŠIŠERNIK 

junij SANDRA HANŽIČ 

 

SSPPOOMMEENNIIKKII  IINN  OOBBEELLEEŽŽJJAA  

 

1. razred  KORITA NA DVORIŠČU 

2. razred. SPOMENIK ŽRTVAM 

3. razred  KORITA PRED IGRIŠČEM 

4. razred  KORITA PRED ŠOLO 

5. razred GROB STROPNIK 

6. razred KREMPLOV SPOMENIK 

7. razred  RAZLAGOV SPOMENIK 

8. razred  GROB CVAHTE – ČEH 

9. razred GROB TALCEV 

 

JUTRANJE VARSTVO 
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Jutranje varstvo je del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela za 

učence, ki pred poukom potrebujejo varstvo. Vključitev je prostovoljna.  

 

SPLOŠNI PODATKI  

Jutranje varstvo je namenjeno učencem 1. razreda.  JV  traja od 6. 30 do 7.30 ure.  Učenci v 

tem času prihajajo v oddelek, ne glede na uro pričetka. Učence prvega razreda starši pripeljejo 

do učilnice. 

 

ELEMENTI JUTRANJEGA VARSTVA 

 sprejemanje učencev, 

 načrtovane usmerjene dejavnosti, 

 umirjene spontane dejavnosti in igre po lastni izbiri učencev, 

 priprava na pouk. 

 

SPREJEM UČENCEV 

Pred pričetkom JV pripravim učilnico (jo prezračim, pripravim igralna in didaktična sredstva 

- odvisno od dejavnosti). Ob prihodu učencev se pozdravimo in poklepetamo. Upoštevamo  

individualne razlike, potrebe in želje učencev.  

 

NAČRTOVANE USMERJENE DEJAVNOSTI 

V tem času bodo izvajane dejavnosti, ki so planirane in se jih učenec udeleži glede na želje, 

potrebe in interese. Zajema vsa vzgojna in učna področja. Poudarek bo na spoznavanju 

bontona in bralnih aktivnostih (branje, poslušanje, obnavljanje, risanje po vsebini). 

 

UMIRJENE SPONTANE DEJAVNOSTI IN IGRE PO LASTNI IZBIRI 

Učenci bodo imeli na razpolago igre, igrače in didaktična sredstva, ki so na dosegu njihovih 

rok. Vzeli si jih bodo po želji.  

Te dejavnosti potekajo vzporedno z načrtovanimi usmerjenimi dejavnostmi. 

 

PRIPRAVA NA POUK 

Ob 7.20  pospravimo učilnico, kjer se izvaja JV in se pripravimo na pouk. 

 

OKVIRNE DEJAVNOSTI, KI BODO POTEKALE V ČASU JUTRANJEGA VARSTVA 

SKOZI CELOTNO LETO 

 skozi celo leto bomo delovali v skladu z vizijo naše šole, 

 sodelovali v šolskih projektih, 

 likovno, glasbeno ustvarjali, 

 spoznavali bonton, 

 potekalo bo druženje učencev , 

 nudenje medsebojne pomoči, 

 skrb za igralna sredstva, 

 učenci bodo v tem času hodili v šolsko knjižnico,  

 ločeno zbiranje odpadkov. 

 

CILJI JUTRANJEGA VARSTVA 

 doživljanje šole kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v 

vsakodnevno življenje, 

 pozitivna klima v oddelku, 
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 zagotavljanje pozitivnih odnosov, sprejemanje pravil in iskanje kompromisov, 

 omogočanje izbire dejavnosti in iger, kjer lahko učenec prostovoljno prehaja, 

 navajanje na odgovornost in pospravljanje. 

 

ŠOLSKA PREHRANA 
 

Vsi učenci šole imajo možnost šolske prehrane: naročeni so na malico, sadno malico, kosilo 

ali popoldansko malico. Malico imamo v dveh terminih: 8.15 – 8.35 in ob 9.05 – 9.20, sadno 

malico ob 10.55 – 11.10, kosilo  ali popoldansko malico  pa v času OPB ali od 12.45 – 13. 10 

uri. V oddelku podaljšanega bivanja je del programa tudi kulturno uživanje hrane, večinoma 

so učenci naročeni na kosilo.  

V okviru prehrane zagotavljamo tudi obroke dietne obroke. Učenci vsak dan zaužijejo sadje. 

Sadje imajo na razpolago tudi popoldne.   

Trudimo se: 

- da vsak učenec dnevno zaužije vsaj en sadež, 

- da poskusijo vso pripravljeno hrano, 

- da vzeto hrano pojedo, 

- da pripravljamo raznovrstno, raznoliko in zdravo prehrano.  

 

Vsi se trudimo, poseben poudarek dajemo pri RU, da v jedilnico prihajamo počasi, 

upoštevamo varnostno razdaljo, uporabljamo maske, ne motimo drugih, vzamemo jedi in v 

miru opravimo malico, kosilo… 

Učenci so dolžni upoštevati navodila dežurnih učiteljev ter jih opozarjati na dogajanje, ki ni v 

skladu z dogovorjenimi pravili. 

 

Naloge dežurstva v jedilnici:  

 

 skrb za miren in urejen prihod učencev v jedilnico,  

 skrb, da učenci ne prinašajo torb in drugih predmetov v jedilnico,  

 skrb, da gredo učenci k razdeljevalnemu pultu brez prerivanja,  

 skrb, da učenci pravilno uporabljajo jedilni pribor in kulturno zaužijejo hrano,  

 skrb, da učenci po končanem obroku pospravijo prostor, ki so ga uporabili,  

 skrb, da učenci ločujejo odpadke,  

 skrb, da učenci mirno zapustijo jedilnico.  

 

Dežurni učitelji v jedilnici imajo pravico, da prekinejo izdajanje hrane ali odstranijo 

posameznika oz. skupino učencev, ki se v jedilnici ne obnašajo kulturno in v skladu z 

šolskimi pravili. 

 

PRAVILA VEDENJA V JEDILNICI 

 

 Pri prehranjevanju se vsi učenci ravnajo po pravilih kulturnega prehranjevanja in 

spoštljivega odnosa do hrane. 

 V jedilnici so dežurni učitelji, ki v času svoje prisotnosti pazijo na red in disciplino. 

Učenci torbe pustijo v učilnicah/pred učilnicami ali v garderobi. 

 Vsi učenci ostanejo v jedilnici tako dolgo, dokler jim dežurni učitelj ne dovoli odhoda. 

 Hrane ni dovoljeno odnašati iz jedilnice. 

 Učenci za sabo pospravijo in poravnajo stole. 
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 Pri dopoldanski malici reditelji pobrišejo mize in poberejo smeti pod mizo. Pri kosilu in 

popoldanski malici vsak učenec sam pobriše prostor za mizo, kjer je sedel. 

 Po navodilu dežurnega učitelja učenci po potrebi pometejo jedilnico. 

 Po odhodu učencev iz jedilnice, kuharice (oz. po dogovoru druga zaposlena oseba) še 

natančneje pobrišejo mize in po potrebi izpraznijo koše. 

 

OBROKI CENA 

DOPOLDANSKA MALICA 0,80 € 

KOSILO RAZ. STOPNJA 2,10 € 

KOSILO PRED. STOPNJA 2,40 € 

POPOLDANSKA MALICA 0,90 € 

 

 

ODJAVA  ŠOLSKE PREHRANE 

Če bo otrok manjkal, mora nekdo malico za tisti dan odjaviti do 8.00 ure zjutraj (osebno, 

telefonsko 02 585 81 70 ali 051 639 545 ali na e-mail: o-mnedelja.ms@guest.arnes.si). Vse 

dodatne informacije dobite tudi v tajništvu šole.  

 

  ŠŠOOLLAA  VV  NNAARRAAVVII    
 

Šola v naravi se bo letos izvedla za 5. in 6. razred v terminu od 31.5. do 4.6.2020,  

za 7. in 8. razreda pa v terminu od 24.5. do 28.5.2020. 

  Vsi razredi  bodo šolo v naravi preživeli v Domu Planinka na Slivniškem Pohorju. Lokacija 

doma in njegova okolica omogoča veliko možnosti za izvajanje različnih dejavnosti, ki so 

sestavni del programa šole v naravi – pohodništvo, kolesarjenje, plezanje, orientacija,  igre z 

žogo  ter vse dejavnosti, ki so povezane z bivanjem v naravi. Spoznali bomo življenje v 

gozdu, ob in v vodi, na travniku se bomo poučili o zdravilnih rastlinah ter spoznali kamnine s 

pomočjo geo stene. 
 

 

PODALJŠANO BIVANJE  
 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po 

pouku. Vanj se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi 

šola. 

Cilji dejavnosti podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi 

cilji pouka. 

Vsebine dejavnosti v podaljšanem bivanju izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka in 

ciljev posameznih dejavnosti ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih 

staršev. 

SESTAVINE PODALJŠANEGA BIVANJA: samostojno učenje (SU), ustvarjalno 

preživljanje prostega časa (UPČ), sprostitvena dejavnost (SD), kosilo in počitek, minuta za 

zdravje. 

 

PROGRAM DELA ODDELKA PODALJŠANEGA BIVANJA je natančno opredeljen v 

LDN učiteljev, ki izvajajo PB.  

 

Nekaj dejavnosti: 

 Igre z žogo, razvedrilne igrice, obhodna vadba, skrivanje predmeta, namizne družabne 

igre, didaktične igre, igre na prostem…  
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 Branje, poslušanje… 

 Izdelujemo, pišemo, barvamo… 

 Socialne igre 

 Prehrana 

 Skrb za zdravje, skrb za zdrave odnose… 

 Sprehodi, pohodi… 

 

PPRROOSSTTOORRSSKKII  PPOOGGOOJJII  ––  NNOOTTRRAANNJJII  PPRROOSSTTOORRII    
 

Prostor Površina v  m2 

1. razred, učilnica 48,20 

2. razred, učilnica 47,50 

3. razred, učilnica 47,05 

4. razred, učilnica 47,50 

5. razred, GUM učilnica  59,75 

učilnica MAT-FIZ 48,20 

učilnica ZGO-GEO 47,50 

učilnica  KEM, BIO, NAR 47,50 

učilnica (podstrešna) 25,20 

računalništvo 36,00 

kabinet a 9,85 

kabinet b 11,75 

kabinet c 14,40 

kabinet d 12,00 

kabinet e 11,75 

mirno delo učencev 17,75 

knjižnica 42,40 

hodniki s stopnicami 117,40 

podstrešje 49,20 

arhiv 12,00 

tajništvo 12,00 

zbornica 36,00 

ravnateljica 17,75 

svetovalna delavka 17,75 

sanitarije zaposleni 7,20 

sanitarije učenci 24,30 

garderoba 46,80 

vetrolov 3,60 

prostor za čistila a 3,85 

prostor za čistila b 1,85 

avla pri garderobi 38,80 

gospodinjska učilnica 11,65 

shramba 10,90 

učilnica TIT 48,20 

večnamenski prostor-jedilnica 82,10 

vetrolov pri garderobi 4,60 



LLeettnnii  ddeelloovvnnii  nnaaččrrtt  OOŠŠ  MMaallaa  NNeeddeelljjaa    22002200//22002211  
  

26 

 

kuhinja 62,00 

kuhinjska shramba 16,10 

sanitarije kuhinja 7,55 

prostor za odpadke 8,15 

kotlovnica 23,10 

SKUPAJ: 1.237,15 

telovadnica 298,80 

telovadnica 298,80 

orodjarna 57,60 

sanitarije , kabinet, hodnik 56,70 

SKUPAJ: 413,10 

SKUPAJ VSE NOTRANJE 

POVRŠINE 
1.650,25 

 

SPECIALIZIRANE UČILNICE : 

 FIZ - MAT: v učilnici je demonstracijska miza. Učilnica ima kabinet. 

 ZE - ZG: učilnica je opremljena z zemljevidi in kabinetom. 

 TV : ima 413,10 m2 slačilnici, kabinet za učitelja in sanitarije. 

 

IGRIŠČE MERI 1.300 m2. 

 

  UUSSPPOOSSAABBLLJJAANNJJEE,,  IIZZOOBBRRAAŽŽEEVVAANNJJEE    

 
PREDLOG PROGRAMA DELA RAVNATELJICE 

 

Termin Kraj Vrsta Nosilne teme 

Avgust,   november 2020 Brdo, 

Portorož 

Srečanje ravnateljev Aktualne informacije, novosti… 

Skozi šolsko leto različno Posvet, srečanje… Aktualne informacije, zakonodaja, pravilniki 

v šolstvu…. 

September 2020- avgust 

2021 

Ljutomer, 

Pomurje 

Aktiv ravnateljev UE 

Ljutomer in Pomurja 

Aktualne informacije, zakonodaja, pravilniki 

v šolstvu…. 

September 2010- avgust 

2021 

različno različno  Spletne učilnice, 

 Delo s spletnimi učilnicami 

 Digitalna pismenost 

 Skrb za zdravje 

 

HOSPITACIJSKA DEJAVNOST 

 

NAMEN : 

 pregled  dokumentacije  strokovnih delavcev, 

 spremljanje pouka v vseh razredih,  

 spremljanje realizacije ur pouka v vseh razredih ob koncu redovalnih obdobij, 

 spremljanje izostankov od pouka, prisotnost staršev na govorilnih urah, roditeljskih 

sestankih, prireditvah v šoli… 

 dnevi dejavnosti, 

 ravnatelj je kritični prijatelj, ki spremlja delo strokovnih delavcev in jim 

svetuje…hospitacija  bo  naravnana svetovalno in razvojno, strokovni delavci morajo 

z njeno pomočjo odkriti svoja močna in šibka področja, 
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 strokovni delavci morajo s hospitacijo pridobiti usmeritve, podporo in vzpodbude za 

svoje delo, vzpodbujamo tudi kolegialne hospitacije, vsak delavec bi naj do konca 

šolskega leta opravil  do 5 kolegialnih hospitacij,  

 spoznavala bom delo strokovnih delavcev, novosti, ki jih le ti uvajajo, proces 

komunikacije, odnose vseh prisotnih v procesu… 

 razvijati in evalvirati moramo kolegialne hospitacije in medpredmetno povezovanje, 

 spremljava dela učenca s cerebralno paralizo, učencev s PP in nadarjenih učencev. 

 

SPREMLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

URNIK IN PODROČJE HOSPITACIJ 

- delo učencev s posebnimi potrebami (IP v praksi) in delo z nadarjenimi učenci v 

razredu, 

- področja bralnega razumevanja, uporaba BUS v praksi,  

- uresničevanje akcijskega načrta vzgojnih dejavnosti, 

 

PODROČJE DATUM 

1. triada Vse leto 

2. triada Vse leto 

3. triada Vse leto 

OPB Vse leto 

ISP, DSP oktober-december 2020 

Dnevi dejavnosti sproti 

 

STROKOVNI DELAVCI 

 

Ravnateljica: Breda Žunič, prof. slov. Ravnateljica opravlja dela pedagoškega in 

poslovodnega vodje zavoda v skladu s predpisi (49. člen ZOFVI), predvsem pa:  

 zastopa, predstavlja zavod, skrbi za zakonitost dela, pripravlja program razvoja zavoda,  

 organizira, načrtuje, vodi delo zavoda, pripravi predlog LDN, skrbi za njegovo realizacijo,  

 razporeja sredstva za materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje in 

posodabljanje izobraževalnega procesa v skladu s finančnim načrtom oz. programom prioritet 

za delitev presežka prihodkov nad odhodki,  

 sprejme splošne akte zavoda,za katere ni pooblaščen drug organ zavoda,  

 sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda, določi delavce, ki so zanje odgovorni,  

 skrbi za ukrepe za zagotovitev uresničevanja pravic in dolžnosti učencev, nadzira delo 

učiteljev, spremlja njihovo delo, 

 oblikuje predlog nadstandardnih programov, skrbi za izvedbo sprejetih programov,  

 v okviru finančnih in organizacijskih možnosti spodbuja strokovno izobraževanje in 

izpopolnjevanje strokovnih delavcev, pripravi program strokovnega izobraževanja,  

 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive, odloča o napredovanju delavcev v PR, 

spremlja in organizira delo svetovalne službe,  

 skrbi za sodelovanje s starši in z drugimi zakonitimi zastopniki (rod. sest., GU), obvešča 

starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,  

 spodbuja, spremlja delo SUŠ,zagotavlja možnostiza delo, odloča o vzgojnih ukrepih,  

 določa sistemizacijo delovnih DM, usklajuje število DM glede na obseg dela in normative v 

šoli, vodi delo učiteljskega zbora, skrbi za sklepanje pogodb o delu in avtorskih pogodb ter za 

njihovo izvrševanje, 

 sodeluje z računovodstvom pri izračunu plač in pri računovodsko-knjigovodskem delu, 
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 odloča o delovnih razmerjih in disciplinski odgovornosti delavcev,  

 skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo,  

 sodeluje pri pripravišolske publikacije, skrbi za sodelovanje z zunanjimi institucijami,  

 skrbi za promocijo zavoda in za oddajanje šolskega prostora,  

 spremlja novosti na področju VIZ, spodbuja sodelovanje v različnih projektih,  

 opravlja druge naloge v skladu z zakoni, s predpisi, kolektivno pogodbo, ustanovitvenim 

aktom in po splošnih aktih šole.  

 

Spremljava pouka bo potekala skozi celo šol. leto. Od oktobra naprej bo ravnateljica 

opravljala hospitacije po mesečnem razporedu. Pogosteje bo spremljala delo pri učiteljih, pri 

katerih se bodo pojavile morebitne težave in dileme. Spremljava bo potekala pri osnovnem in 

razširjenem programu. Ob hospitaciji bo pregledala dokumentacijo (posodobljeni UN, 

razdelitev tem primernih pouku na daljavo, navodila za učence z odločbami in za nadarjene 

učence), vključevanje sodobnih oblik in metod dela pri pouku, skrb za učence z učnimi 

težavami, opravljena bo analiza ure in razgovor z učiteljem.  

 

UČITELJSKI ZBOR  

- sestavljajo ga vsi strokovni delavci šole (učitelji, svetovalni in ostali strokovni delavci, 

ravnateljica). Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z VIZ-delom, daje 

mnenje o LDN, predlaga nadstandardne in druge programe, odloča o posodobitvah 

programov VIZ in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanja 

ravnatelja, daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev, odloča o vzgojnih ukrepih, 

opravlja druge naloge v skladu z zakonom (61. člen ZOFVI).  

Učiteljski zbor se bo sestajal na rednih mesečnih konferencah in obravnaval aktualne teme.  

Vsebine dela:  

 tematsko in didaktično načrtovanje na osnovi novih učnih načrtov za vse razrede,  

 izvedba načrtovanega in analiza (refleksija) opravljenega dela,  

 načrtovanje lastnega izobraževanja,sodelovanja znotraj in izven šole,  

 načrtovanje dela s starši in širšim okoljem,  

 spremljanje uresničevanja ciljev posameznih LUP, načrtovanje preverjanja in ocenjevanja 

znanja, določanje standardov znanja, šolska dokumentacija, delo z učenci s PP,  

 evidentiranje nadarjenih učencev, ugotavljanje in spremljanje nadarjenih učencev,  

 izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu, medpredmetno povezovanje, 

  nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu, analiza rezultatov,  

 učni pripomočki za posodabljanje pouka in drugo. 

 sestane se vsak mesec – pregled, realizacija dela za pretekli mesec in načrt dela za 

naslednji mesec ter aktualne zadeve, 

 ob koncu redovalnega obdobja, redovalne konference, 

 študijski sestanki, skupna izobraževanja 

 sestanki aktivov 

 skupna izobraževanja:  

 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR  

 

- sestavljajo ga strokovni delavci, ki opravljajo VIZ-delo v posameznem oddelku, in 

ravnateljica. Odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z VIZ-delom, daje mnenje o LDN, 

predlaga nadstandardne in druge programe, odloča o posodobitvah programov VIZ in njihovi 

izvedbi v skladu s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, daje pobude za 
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napredovanje strokovnih delavcev, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v 

skladu z zakonom (62. člen ZOFVI). 

 

RAZREDNIK  

 spremlja in usmerja oddelek, sodeluje pri oblikovanju pravil oddelka in šole,  

 analizira vzgojne in učne rezultate, svetuje pri vzgojnih in učnih problemih učencev, 

sodeluje s šolsko svetovalno službo,  

 načrtuje konference oddelčnega učiteljskega zbora, načrtuje RU, PU, GU, roditeljske 

sestanke 

 odloča o vzgojnih ukrepih, spremlja realizacijo ur, vodi predpisano šolsko dokumentacijo,  

 sodeluje pri načrtovanju pisnih nalog učencev in spremlja ocenjevanje znanja,  

 skupaj z učenci oblikuje organe oddelka, koordinira sodelovanje učencev,  

 sodeluje s starši, obvešča jih o napredovanju učencev.  

 

 

ŠTUDIJSKE SKUPINE 

Študijska srečanja bodo potekala v največ treh sklicih v skupnem obsegu 16 ur in se bodo 

odvijala, glede na trenutne razmere na daljavo (predhoden ogled gradiva in na daljavo). 

Zaželjeno je, da sodelujemo vsi strokovni delavci.  

 

 

ŠOLSKI STROKOVNI AKTIVI 

 

Za ustrezno izvajanje programa OŠ bodo strokovni delavci sodelovali na  študijskih  

srečanjih, skupnih izobraževanjih… zagotoviti  pa moramo tudi  intenzivno delo strokovnih 

aktivov. Vsebino tega dela moramo povezati z vsebinami, ki jih bodo učitelji obravnavali na 

študijskih srečanjih mentorske mreže šol. Posebno pozornost bomo namenili analizi oz. 

evalvaciji fleksibilnega predmetnika, izboljšanju bralne pismenosti (izboljšanje ocen in s tem 

nivoja znanja pri posameznih predmetih, izboljšanje rezultatov na NPZ, izboljšanju digitalne 

pismenosti učencev…),  pozitivni šolski klimi, skrbi za čim boljše učne dosežke učencev, 

VID z nadarjenimi učenci, učenci z UT… 

Aktivnosti:  

  

- dogovor o izvedbi srečanj za starše, obravnavanje pripomb staršev in učencev,  

- obravnava problematike predmeta oz. predmetnega področja,  

- usklajevanje kriterijev in meril za ocenjevanje, razgovor o dosežkih, napredku učencev, 

- reševanje problematike učnih in drugih težav pri učencih,  

- povezovanje med aktivi, medpredmetno povezovanje, fleksibilna organizacija pouka, 

- spremljanje uresničevanja VN, dajanje predlogov za izboljšanje VIZ-dela, 

- analiza NPZ-jev, predlogi in načini izboljšanja rezultatov, 

- izobraževanje na daljavo, 

- sledenje sodobnim smernicam v VIZ, evalvacija opravljenega dela. 

 

Strokovni aktivi Člani 

1. TRIADA 

 

1. Nataša Vrabl 2 r. , vodja 

2. Andreja Wolf, 1. r. 

3. Jolanda Magdič, 1. r 

4. Irena Horvatić, 3. r.,  
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2. TRIADA 1. Katja Obreht 4. r. 

2. Klaudija Zadravec 5. r.-vodja 

NARAVOSLOVNI 1. Helena Lešnik  

2. Maja Brenčič – vodja 

3. Tadeja Vrbnjak Zorman 

4. Jernej Zore 

DRUŽBOSLOVNI 1. Ljubica Filip  

2. Svetlana Oletič 

3. Zdenka Šafarič 

4. Sandra Hanžič 

JEZIKI 1. Ksenija Špur - vodja 

2. Aleksandra Perišić  

3. Robert Lang 

PODALJŠANO 

BIVANJE 

1. Miša Šišernik-vodja 

2. Svetlana Oletič 

3. Jernej Zore 

 

 

PREDVIDENA IZOBRAŽEVANJA PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

 
Ime in priimek Program 

Ljubica Filip   ŠŠttuuddiijjsskkee  sskkuuppiinnee  

  SSkkuuppnnoo  iizzoobbrraažžeevvaannjjee  ppoo  iizzbboorruu  ššoollee  

Aleksandra Perišić  srečanja predmetnih študijskih skupin za nemščino in slovenščino,  

 udeležba na delavnicah, ki jih organizirajo založbe ob predstavitvi novih 

gradiv, 

 sprotna izobraževanja po izboru šole, 

 udeležba na seminarjih, tematsko povezanih s problematiko oz. delom v 

razredu, 

 spremljanje strokovne literature, namenjene učiteljem v OŠ, 

 individualno izobraževanje. 
Nataša Vrabl  prebiranje strokovne literature 

 sledenje novostim v šolstvu (nove metode, tehnike, obile dela…) 

 povezovanje s strokovnimi delavci 

 sprotna izobraževanja 

 sodelovanje na seminarjih, konferencah, spletnih seminarjih… 

Andreja Wolf  Izobraževanje po izboru šole 

 Seminarji in predavanja razpisana tekom šolskega leta 2020/21 

Katja Obreht  Skupno izobraževanje po izboru šole 

 Individualno izobraževanje po lastnem izboru 

 Študijska srečanja 
Klaudija Zadravec  Skupno izobraževanje po izboru šole, 

 Mednarodne konference 

 Individualna izobraževanje 

Irena Horvatić  spremljanje periodičnega strokovnega tiska, 

 seznanjanje z novitetami, 

 seminarji in izobraževanja, ki jih organizira šola, 

 seminarji, na katere se bom prijavila sproti, med šolskim letom. 

Mihaela Šišernik  Študijske skupine 

 Skupno izobraževanje po izboru šole 
Helena Lešnik  študijske skupine. 

 skupno izobraževanje po izboru šole. 

 individualno izobraževanje 
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Robert Lang  Študijske skupine pri posameznih predmetnih področjih (SLJ, Knjižnica). 

 Udeležba na poljubni mednarodni konferenci v Sloveniji. 

 Dodatno izobraževanje po izboru šole. 

Ksenija Špur  srečanja predmetnih študijskih skupin za nemščino,  

 udeležba na delavnicah, ki jih organizirajo založbe ob predstavitvi novih 

gradiv, 

 sprotna izobraževanja po izboru šole, 

 udeležba na seminarjih, tematsko povezanih s problematiko oz. delom v 

razredu, 

 spremljanje strokovne literature, namenjene učiteljem v OŠ, 

 individualno izobraževanje. 

Nina Škraban  usposabljanje v okviru študijskih skupin za svetovalno delo 

 izobraževanja v okviru projekta Zdrava šola 

 udeležba na sestankih z vsebinami karierne orientacije 
Sandra Hanžič  Študijsko srečanje za GUM, ZRSŠ, 

 Mala Zborovska šola, ZRSŠ, 

 Zborovska šola, ZRSŠ, 

 Mednarodne konference, seminarji in izobraževanja ponujeni tekom leta. 

Svetlana Oletič  izobraževanja po nalogi ravnateljice 

 sodelovanje na študijskih srečanjih  

 seminar s področja izobraževanja 

 mednarodna konferenca v Ilirski Bistrici 

Maja Brenčič  Študijsko srečanje za matematiko in fiziko, 

 izobraževanja ki jih med letom skliče ZRSŠ,  

 seminarja Druge oblike ocenjevanja znanj pri matematiki (ZRSŠ),  

 izobraževanj, ki jih organizira šola,  

 izobraževanja ponujena med šolskim letom. 

 izobraževanja na daljavo. 

VSI DELAVCI  tematske konference, programi s področja zdravstvene vzgoje, zdravja na 

delovnem mestu, 

 Jani Prgič: Kinestetični razredi 

 Digitalna pismenost 

 Arnesove spletne učilnice 

 Pouk na daljavo 

 

STROKOVNA EKSKURZIJA ZAPOSLENIH 

 

Ob koncu meseca junija se bomo strokovni delavci šole in vrtca odpravili na strokovno 

ekskurzijo. Lokacija in program bosta določena naknadno. Organizacija je odvisna od 

ukrepov, ki bodo veljali.  
 

USMERITEV UČITELJSKEGA ZBORA V TEM ŠOLSKEM LETU: 

 naš cilj je izpopolniti ter okrepiti znanja digitalne pismenosti  

 izpopolniti znanja učinkovite učne strategije učencev za delo doma – pouk na daljavo 

(izkoristiti dobre izkušnje, izboljšati in izpopolniti slabe  izkušnje),    

 povezovanje učiteljev razredne in predmetne stopnje, 

 aktivne metode poučevanja in dosledno upoštevanje kriterijev in opisnikov za ustno in 

preverjanje in ocenjevanje   

 krepitev dobrih odnosov med pedagoškimi  delavci in ostalimi delavci na šoli 

(pozitivna klima v kolektivu, kolektivne hospitacije). 
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KKAADDRROOVVSSKKII  NNAAČČRRTT  

 
 6,5 razredni učitelji 

 1 učitelj slovenščine - nemščine 

 1 učitelj slovenščine - knjižničar 

 1 učitelj nemščina – angleščina,  

 1 učitelj zgodovine – geografije, dopolnjevanje na OŠ Razkrižje 

 1 učitelj biologije – kemije, dopolnjevanje na OŠ Kapela 

 1    učitelj matematike - fizike 

 1 učitelj tehnike in tehnologije 

 1 učitelj športa 

 0,45 pedagog 

 0,5 učitelj glasbene umetnosti 

 

Vsak učitelj je še : 

 mentor organizacije, društva, skupnosti 

 načrtuje delo za en mesec 

 pripravi vsaj eno prireditev 

 spominski dan 

 opravlja dežurstvo, spremstvo, je mentor in spremljevalec na prireditvah v kraju… 

 

V letu  2020/2021 imamo naslednje delavce, ki dopolnjujejo obvezo na drugih zavodih: 

- učiteljica GEO – ZGO v OŠ Razkrižje 

- učiteljica BIO – KEM na OŠ Kapela 

Pri nas pa dopolnjuje obvezo: 

- učitelj LUM iz OŠ Sveti Tomaž, 

- učitelj MAT iz OŠ Sveti Tomaž, 

- učitelj DSP iz OŠ Ivan Cankar Ljutomer.  
 

Šolska svetovalna delavka in tehnični kader dopolnjujejo obvezo v vrtcu pri šoli. 
 

Delo v šoli pa še opravljajo: 

- hišnik, 2,5 kuharice, 2,5 čistilke, 0,5 računovodkinje, tajnica VIZ in 0,25 računalnikar. 

 

Preko razpisa javnih del pa zaposlujemo eno delavko za učno pomoč učencem.  

 

Dijakom in študentom predšolske vzgoje in v šolstvu in prihajajo iz  našega šolskega okoliša,  

omogočimo opravljanje prakse ali  pripravništva, ki ju potrebujejo v času šolanja. 

 

 

 

RAZREDNA STOPNJA 
 

RAZRED RAZREDNIK POGOVORNA URA 

051 639 545  

1. Andreja Wolf ČET, 11.10 – 11.55 

051 639 545 

andreja.wolf@guest.arnes.si 

 

mailto:andreja.wolf@guest.arnes.si
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2. Nataša Vrabl PON, 8.35 – 9.15 

051 639 545 

os.mn.natasa.vrabl@gmail.com 

 

3. Irena Horvatić ČET, 8.35 -9.15 

051 639 545 

irena.horvatic@guest.arnes.si 

 

4. Katja  Obreht Pet,  8.35 -9.15 

051 639 545 

katja.obreht@guest.arnes.si 

 

5. Klaudija Zadravec PON, 10.10-10.55 

051 639 545 

klaudija.zadravec2@guest.arnes.si 

6. Miša Šišernik Sreda, 11.10 – 11.55 

051 639 545 

misa.sisernik@guest.arnes.si 

 

PREDMETNA STOPNJA 
 

UČITELJI PREDMET RAZREDNIK POGOVORNA URA 

051 639 545 

Aleksandra Perišić 

(nadomešča Bojano 

Marin) 

SLJ, TJN 6 razred ČET, 10.10-10.55  

051 639 545 

aleksandra.perisic@guest.arnes.si 

 

Helena Lešnik BIO, KEM  Sreda, 13.55 – 14.40 

051 639 545 

helena.lesnik@guest.arnes.si 

 

Svetlana Oletič ŠPO, OPB 7 razred Torek, 11.10 – 11.55 

051 639 545 

svetlana.oletic@guest.arnes.si 

 

Ksenija Špur TJN, TJA 8 razred Torek, 8.20  - 9.05 

051 639 545 
ksenija.spur@guest.arnes.si 

 

Robert Lang SLJ, knjižničar  Pon, 12.00 -12.50 

051 639 545 
robert.lang1@guest.arnes.si 

Ljubica Filip GEO, ZGO  ČET, 10.10 – 10.55 

051 639 545 

ljubica.filip@guest.arnes.si 

Maja Brenčič MAT, FIZ 9 razred PON, 10.10-10.55 

051 639 545 
maja.brencic@guest.arnes.si 

 

Jernej Zore THV, OPB  ČET, 11.10 – 11.55 

051 639 545 
 

jernej.zore@guest.arnes.si 

 

mailto:os.mn.natasa.vrabl@gmail.com
mailto:irena.horvatic@guest.arnes.si
mailto:katja.obreht@guest.arnes.si
mailto:klaudija.zadravec2@guest.arnes.si
mailto:misa.sisernik@guest.arnes.si
mailto:aleksandra.perisic@guest.arnes.si
mailto:helena.lesnik@guest.arnes.si
mailto:svetlana.oletic@guest.arnes.si
mailto:ksenija.spur@guest.arnes.si
mailto:robert.lang1@guest.arnes.si
mailto:ljubica.filip@guest.arnes.si
mailto:maja.brencic@guest.arnes.si
mailto:jernej.zore@guest.arnes.si


LLeettnnii  ddeelloovvnnii  nnaaččrrtt  OOŠŠ  MMaallaa  NNeeddeelljjaa    22002200//22002211  
  

34 

 

Zdenka Šafarič LUM  PET, 7.30 – 8.15 

051 639 545 
 

zdenka.safaric@guest.arnes.si 

 

Nina Škraban  svetovalna  delavka  VSAK DAN 

051 639 545 
 

02 585  81 77 

nina.skraban@guest.arnes.si 

 

Sandra Hanžič GUM  ČET, 10.10 -10.55 

051 639 545 
 

sandra.hanzic@guest.arnes.si 

 

 

Breda Žunič Ravnateljica, DKE  VSAK DAN 

 

02 585 81 72 

041 354 909 

breda.zunic@guest.arnes.si 

 

 

 

SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  SSTTAARRŠŠEEVV    
 

SKUPNI SESTANKI STARŠEV 

Vsak razred ima vsaj tri razredne sestanke staršev.  V mesecu septembru bomo dali poudarek 

predstavitvi LDN, novostim v šolskem letu in organizaciji dela šole v tem šolskem letu, 

poročilu o preteklem šolskem letu, nasvetom staršem, kako lahko pomagajo svojemu otroku 

pri učenju in delu za šolo. 

 

GOVORILNE URE: 

Vsak prvi četrtek v mesecu od 15. do 17. ure. 

 

OBISKI NA DOMU: 

Priložnostni in načrtovani. 

 

VKLJUČEVANJE STARŠEV V POUK: 

 sodelovanje kot občani - mentorji (lovec, ribič, gasilec...), 

 spremstvo na izletih, 

 mentorji ID, 

 pomoč pri izvajanju kolesarskih izpitov. 

 

STARŠI SODELUJEJO TUDI: 

 na šolskih  prireditvah in proslavah, 

 dnevi dejavnosti, 

 pri zdravniških pregledih. 

 

UČITELJI SODELUJEJO : 

- pri vseh  krajevnih  proslavah in prireditvah obeh KS, društev in organizacij, ki nas 

povabijo k sodelovanju. 

mailto:zdenka.safaric@guest.arnes.si
mailto:nina.skraban@guest.arnes.si
mailto:sandra.hanzic@guest.arnes.si
mailto:breda.zunic@guest.arnes.si
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ZUNANJI SODELAVCI: 

 judo,  ples, plavalna šola Delfin, namizni tenis, nogomet, košarka, glasbena šola. 

  

SODELOVANJE Z VVE: 

 prireditve in proslave, 

 učenci prvih razredov in VVE, 

 pravljične ure v knjižnici in predšolska bralna značka 

 sodelovanje z organizatorjem šolske prehrane, z hišnikom,  učiteljem športne vzgoje... 

 

SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  SS  SSTTRROOKKOOVVNNOO  IINN    

RRAAZZIISSKKOOVVAALLNNIIMMII  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAAMMII  
 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS   

 Zavod za šolstvo OE Murska Sobota 

 Fakulteta za šport 

 Šola za ravnatelje 

 Občina Ljutomer 

 Zdravstveni dom Ljutomer, Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota 

 Turistična zveza Slovenije, LTO Ljutomer 

 Policijska postaja Ljutomer, Murska Sobota 

 Soča, Ljubljana 

 Center za socialno delo Ljutomer 

 Vse OŠ v občini in sosednje OŠ 

 Župnija Mala Nedelja 

 PGD Radoslavci in Mala Nedelja 

 Turistično društvo Mala Nedelja, Kulturno društvo Mala Nedelja in druga društva v 

kraju… 

 
SSOODDEELLOOVVAANNJJEE  ZZ  OORRGGAANNIIZZAACCIIJJAAMMII  IINN  DDRRUUŠŠTTVVII  VV  KKRRAAJJUU  

 

o Turistično društvo Mala Nedelja, Radoslavci. 

o RK Mala Nedelja in Radoslavci:. 

 pomoč ostarelim občanom, 

 različne prireditve, 

 sodelovanje pri MČRK na šoli. 

o KS Mala Nedelja, Radoslavci: 

 načrtovanje delovnih akcij, 

 skrb za kulturne spomenike v kraju, 

 skrb za čisto okolje, 

 skupne prireditve. 

Sodelujemo tudi z vsemi drugimi društvi in organizacijami v kraju, ki nas povabijo k 

sodelovanju (Kulturno društvo, Lovska družina, Društvo vinogradnikov…)… 
 

PPRROOGGRRAAMM  DDEELLAA  SSVVEETTAA  SSTTAARRŠŠEEVV  

 
 sestanemo se po vsakem redovalnem obdobju ali tudi  na  pobudo staršev, 

 rešujemo aktualne zadeve in aktualno problematiko. 
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Ponudimo tudi naslednje nadstandardne dejavnosti, ki jih potrjujeta Svet staršev oz. Svet 

zavoda: 

- lutkovni abonma (ogled petih gledaliških predstav v Kulturnem domu Mala Nedelja) od 1. 

do 6. razreda in starejše otroke vrtca, 

- organizacijo dnevov dejavnosti zunaj šole (npr. športni dan v Biotermah, naravoslovni 

dnevi z različnimi plačljivimi ogledi, plačili prevozov…), 

- šola v naravi za učence 5., 6.   7. in 8. razreda, 

- plavalni tečaj za učence 1., 2. in 3. razreda v Biotermah, 

- ogledi nastopov učencev Glasbene šole Slavka Osterca v Ljutomeru in 

predstav/prireditev, ki jih organizira GFML.  

  

Izvedba vseh dejavnosti je odvisna od ukrepov, ki bodo v veljavi. Če jih bomo lahko 

zagotovili, bomo dejavnosti izpeljali, če ne prestavili ali odpovedali. 

  

PPRROOGGRRAAMM  ZZDDRRAAVVSSTTVVEENNEE  VVZZGGOOJJEE  

 
V šolskem letu 2020/2021 so predvideni sistematični preventivni pregledi otrok v mesecu 

septembru, oktobru, decembru in januarju. Preglede bodo imeli učenci 1., 3., 6. in 8. razreda. 

Učenci 3. razreda imajo pri pregledu tudi cepljenje proti davici-tetanusu-oslovskemu kašlju 

(Di-Te-Per), v 1. razredu pa opravijo cepljenje proti hepatitisu B, 3. doza. Tudi v letošnjem 

letu bodo prostovoljno cepili deklice 6. razreda proti humanemu virusu HPV. Učenci 8. 

razreda bodo opravili sistematični pregled, ki obsega laboratorijski   pregled in  testiranje 

sluha. Za vse starejše otroka vrtca in vse učence OŠ v domači zobni ambulanti potekajo: 

 Redni zobozdravstveni pregledi. 

 Štirinajstdnevno čiščenje oziroma ščetkanje zob 

 Zdravstvena predavanja za vse učence, izvaja ZD Ljutomer,  

 Zdravstveno predavanje za starše. 

Na šoli pa s pod mentorstvom strokovnih delavcev šole in tudi s pomočjo zunanjih mentorjev 

(nogomet, namizni tenis, judo, odbojka, rokomet, košarka) delujejo številne športne 

aktivnosti, ki prav tako pripomorejo k boljšemu počutju in zdravju posameznika.  

 

KOLEDAR ZDRAVSTVENO-VZGOJNIH AKTIVNOSTI: 

 

Dne Zdravstveno vzgojna aktivnost 

14. – 21. septembra Teden aktivnosti za preprečevanje kajenja RKS 

09. oktober Dan duševnega zdravja 

1. teden v oktobru Teden otroka 

16. oktober Svetovni dan hrane 

november Mesec preprečevanja odvisnosti 

03. november Mednarodni dan brez tobaka 

14. november Dan sladkornih bolnikov 

20.  november Tradicionalni slovenski zajtrk 

25. november Mednarodni dan nasilja nad ženskami 

01. december Svetovni dan AIDS-a 

04. december Svetovni dan invalidov 

09. december Dan miru in dan človekovih pravic 
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31. januar Dan brez cigarete 

11. februar Dan bolnikov 

01. – 08. marca Teden boja proti raku 

21. marec Teden strpnosti 

22. marca Svetovni dan vode 

23. marec Svetovni meteorološki dan 

24. marec Svetovni dan tuberkuloze 

07. april Svetovni dan zdravja 

22. april Dan zemlje 

12. maj Mednarodni dan medicinskih sester 

15. maj Mednarodni dan družine 

31. maj Svetovni dan brez tobaka 

04. junij Dan krvodajalcev 

05. junij Svetovni dan ekologije 

16. junij Mednarodni dan beguncev 

16. junij Mednarodni dan proti zlorabi drog 

02. avgust Svetovni dan dojenja 

  
 

 SKUPNOST UČENCEV ŠOLE 
 

Učenci na začetku šolskega leta volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. 

Volitve so tajne, lahko pa tudi javne, če se s tem strinjajo vsi učenci oddelka. 

Skupnost učencev izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Izvoljeni člani so lahko tudi 

predstavniki skupnosti učencev šole. Člani skupnosti učencev šole se sestajajo predvidoma 4x 

letno v pisarni šolske pedagoginje oz. pogosteje na predlog članov. 

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:  
 

 Izvolitev delovnega predsedstva (predsednik, namestnik, tajnik),  

 Sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi tedna otroka. 

 Obravnava aktualne parlamentarne teme otroškega parlamenta »MOJA POKLICNA 

PRIHODNOST«, pomoč pri izvedbi oz. sodelovanje na šolskem otroškem parlamentu.  

 Priprava in izvedba slavnostnega sprejema prvošolčkov. 

 Pomoč pri izpeljavi projekta veliki brat/sestra. 

 Obeležitev svetovnega dneva učiteljev ter drugih pomembnih dni glede na sprotne 

dogovore. 

 Zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi 

dejavnosti, ekskurzijami, interesnimi dejavnostmi, prireditvami in drugimi dejavnostmi, ki 

jih organizira šola. 

 Razpravljanje o življenju in delu šole. 

 Obravnava sporočil iz skrinjice zaupanja. 

 Spremljanje uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje ravnateljice ter svet 

šole na morebitne kršitve pravic učencev. 

 Sodelovanje pri organizaciji šolskih prireditev in pri različnih projektih ter informiranje o 

svoji dejavnosti. 

 Načrtovanje in organiziranje skupnih akcij (zbiralne akcije, solidarnostne akcije,…). 
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 Zbiranje predlogov za izboljšavo bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in 

sodelovanje pri uresničitvi idej. 

 Izdelava predstavitvenega plakata ter plakatov glede na aktualno dogajanje. 

 Opravljanje drugih nalog, za katere se dogovorijo učenci. 

 

OTROŠKI PARLAMENT 
 

V otroškem parlamentu sodelujejo vsi učenci, mentorica šolskega otroškega parlamenta je 

svetovalna delavka Nina Škraban. V šolskem letu 2020/2021 se nadaljujejo razprave in 

aktivnosti na temo »Moja poklicna prihodnost«. 

 

Zasedanja bodo potekala najprej v razrednih skupnostih, nato pa na šolskem parlamentu, kjer 

bodo učenci izvolili dva delegata za medobčinski otroški parlament. Učenci bodo predstavili 

svoja mnenja, ideje in dileme o vprašanjih, ki so povezana s poklici prihodnosti, kariernimi 

možnostmi ter veščinami kariernega odločanja. Preko praktičnih nalog bodo spoznavali 

različne poklice ter srednje šole. 

Na medobčinskem otroškem parlamentu bodo učenci zbrali delegacijo za regijski otroški 

parlament. Državni otroški parlament vsako leto poteka v dvorani Državnega zbora Republike 

Slovenije. 

 

 

  PPRRIIRREEDDIITTVVEE  IINN  PPRROOSSLLAAVVEE  

 

(izvedba le teh bo prilagojena ukrepom, ki bodo v veljavi) 

 

TEDEN OTROKA  

 
Letošnji Teden otroka bo potekal od 7. do 13. oktobra. Osrednja tema bo »ODGOVOR JE 

POGOVOR«.  
Okvirni program: 

 SPREJEM PRVOŠOLČKOV  

 DEJAVNOSTI V OKVIRU OSREDNJE TEME (TOM telefon, spletne klepetalnice, 

socialne igre ipd.) 

 UVOD V TEMO OTROŠKEGA PARLAMENTA: »Moja poklicna prihodnost«  

 PRESENEČENJE PRI MALICI  

 DNEVI DEJAVNOSTI  

 ZANIMIVE RAZREDNE AKTIVNOSTI  

 upoštevali bomo tudi PREDLOGE UČENCEV, ki jih bodo izpostavili na sestanku 

skupnosti učencev šole 

 
 

KOMEMORACIJA 

 
Ob dnevu spomina na mrtve bomo pripravili krajšo spominsko slovesnost pri spomeniku 

padlih borcev. Spomnili se bomo vseh, ki so dali življenja za našo svobodo in samostojnost. 

Nekaj besed v spomin na padle borce bo spregovoril predstavnik Krajevne organizacije zveze 

borcev Mala Nedelja. Pred spomenikom bomo prižgali svečke in se poklonili padlim. 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 
Slovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo že vrsto let z namenom, da bi 

izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo predelavo ter v 

okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane pridelane v 

lokalnem okolju. V šoli predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k 

pravilni in zdravi prehrani. Ozaveščamo o pomenu živilske predelovalne industrije. Posebno 

pozornost pa namenjamo pomenu in ohranjanju čistega okolja. 

Na ta dan povabimo k zajtrku učence in učitelje OŠ ter vrtec Mala Nedelja. Ponudimo domač 

rženi kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Vzpodbujamo otroke, da bi tudi doma pred šolo 

zajtrkovali in posegali po domači, lokalno pridelani in ekološki hrani. 

 

 

JELKOVANJE 

 
Kulturni dan, ki ga bomo izvedli v torek, 24. 12., tik pred praznikom. Program bomo izpeljali 

v šoli, v učilnicah in v telovadnici.  

 

 

KULTURNI PRAZNIK 

 

Ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku, bomo pripravili proslavo v počastitev 

našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Učenci se bodo prestavili s pevskimi in 

inštrumentalnimi točkami, recitacijami, deklamacijami in dramatizacijo.  

 
 

 

MATERINSKI DAN 
 

Proslava ob materinskem dnevu je na naši šoli že tradicionalna, saj ob tej priložnosti mentorji 

z učenci in velikokrat tudi s pomočjo zunanjih sodelujočih pripravimo proslavo, s katero 

počastimo 25. marec, dan, posvečen ženam in materam.  

Prireditev poteka v kulturnem domu, je glasbeno-plesno obarvana, saj se predstavijo učenci 

obeh pevskih zborov, raznih glasbenih šol ter tudi izbirnih predmetov s področja kulture. Vse 

žene in matere pa ob odhodu iz dvorane prejmejo priložnostno darilce, ki ga izdelajo naši 

učenci pri raznih interesnih dejavnostih.  

 

SPOMINSKA URA RUDOLFA MAISTRA 

 
Spominska ura Rudolfa Maitra bo 23.11.2020 v jedilnici šole. Potekala bo po dogovoru z 

učitelji, predvidoma četrto šolsko uro. Namenjena je učencem predmetne stopnje, v počastitev 

spomina na Rudolfa Maistra. Program pripravijo učitelji zgodovine, slovenskega jezika in 

glasbene vzgoje. V programu nastopajo učenci 9. razreda. Najprej pevski zbor zapoje himno, 

nato učenci preberejo izbrana besedila, v katerih bo predstavljeno življenje Rudolfa Maistra.  

 
SPOMINSKA URA OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU, PRVEM MAJU 
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Spominska ura se bo izvedla zadnji dan pouka – pred prazniki.  Pevski zbor bo zapel himno. 

Učenci 9. razreda bodo prebrali nekaj primernih besedil, učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo 

pa bodo zaigrali primerno glasbo. 

 

 
 

IINNTTEERREESSNNEE  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII    
 

(se izvajajo v posameznem oddelku) 

 

 

PEVSKI ZBOR 
 

Na OŠ Mala Nedelja delujeta dva pevska zbora, otroški in mladinski. 

V OPZ so vključeni pevci iz 1. – 5. razreda. Peli bomo enoglasne slovenske ljudske in umetne pesmi ter tuje 

ljudske in umetne pesmi. Učenci so, zaradi velikega števila, razdeljeni v dve skupini glede na starost. V prvi 

skupini so učenci 1. in 2. razreda, v drugi skupini pa učenci 3., 4. in 5. razreda. 

 

MPZ obiskujejo pevci 6. – 9. razreda, ki bodo peli enoglasne, dvoglasne, pa tudi triglasne slovenske in tuje 

ljudske pesmi ter umetne pesmi slovenskih in tujih avtorjev. 

Pevska zbora bosta nastopala na šolskih in krajevnih prireditvah, udeležili se bomo revije pevskih zborov v 

Ljutomeru.  

Petje bomo popestrili s koreografijami in s spremljavo na enostavna glasbila ter klavir. Kot instrumentalno 

spremljavo pevskemu zboru želim vključiti tudi učence, ki obiskujejo glasbeno šolo oz. učence, ki do te mere 

obvladajo igranje na glasbilo, da bi lahko pevski zbor uspešno spremljali. 

V pevskem zboru so dobrodošli vsi pevci, ki so se pripravljeni naučiti zapeti nove pesmi in nastopati na različnih 

prireditvah. 

 

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

September: 

 vpisovanje učencev 

 preverjanje glasbenega posluha učencev 1. razreda 

 petje pesmi po izboru učencev 

 

Oktober: 

 Prvo leto služim (ljudska) 

 Pustite nam ta svet (Jani Golob) 

 

November: 

 Tri race, tri pure (ljudska) 

 božične pesmi 

 

December: 

 utrjevanje in priprave na nastop na božičnem koncertu 

 utrjevanje in priprave na nastop na jelkovanju 

 

Januar: 

 Izštevanka (Tadeja Vulc) 

 En ten tenera (Jakob Jež) 
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Februar: 

 Maškare (Antonija Žerdin) 

 

Marec: 

 utrjevanje in priprave na nastop ob materinskem dnevu in Festivalu pevskih zborov v 

Ljutomeru 

 

April: 

 Pesem zaspancev (Milan Ostojić) 

 Kekčeva pesem (Marjan Kozina) 

  

Maj: 

 Ples (Petr Eben) 

 Lep sončen dan 

 

Junij: 

 utrjevanje in priprave na nastop ob koncu šolskega leta 

 
 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 

 

September: 

 razdelitev pevcev v pevske skupine 

 ponovitev pesmi lanskega šolskega leta 

 Pustite nam ta svet (Jani Golob) 

 

Oktober: 

 utrjevanje in priprave na nastop v tednu otroka  

 Lipa zelenela je (ljudska) 

 utrjevanje in priprave na nastop na komemoraciji 

 

November: 

 Bonse aba (ljudska iz Zambije) 

 božične pesmi 

 

December: 

 utrjevanje in priprave na nastop na božičnem koncertu 

 utrjevanje in priprave na nastop na jelkovanju 

 

Januar: 

 Moja dežela  (Jani Golob) 

 

Februar: 

 Drežniška (ljudska, priredba Katja Gruber) 

 

Marec: 

 utrjevanje in priprave na nastop ob materinskem dnevu 

 priprave na nastop na Festivalu pevskih zborov v Ljutomeru 
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April: 

 priprave in korepeticije za nastop na Festivalu pevskih zborov v Ljutomeru 

 

Maj: 

 Vem, da danes bo srečen dan (Tomaž Domicelj) 

 

Junij: 

 utrjevanje in priprave na nastop ob koncu šolskega leta 

 
 

 

NAČRT ZA INTERESNO DEJAVNOST  

BRALNA ZNAČKA V 2. RAZREDU 
September: 

- seznanitev s cilji in nalogami 

- moja najljubša knjiga od doma 

 

Oktober: 

- predstavitev moje najljubše knjige, zgodbe 

- izdelava aplikacij za bz 

- knjižnica 

 

November: 

- obisk knjižnice 

- pravila v knjižnici 

- ravnanje s knjigami 

- izposoja knjig 

- “branje” izposojenih knjig (učenci - individualno) 

 

December: 

- skupinsko branje knjig 

- kako predstavim zgodbo 

- izposoja “novih” knjig 

 

Januar: 

- predstavim svojo knjigo (vsak učenec posebej) 

 

Februar: 

- pesmi in pesniške zbirke 

- spoznajmo enciklopedije in druge “poučne” knjige 

 

Marec: 

- pobrskajmo po revijah 

- prebiranje literature po izboru učencev 

 

April: 

- reki, pregovori 

- prebiranje literature po izboru učencev 
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Maj: 

- prebiranje literature po izboru učencev 

- slavnostna zaključek bralne značke 

- podelitev bralne značke 

 

Junij: 

- prebiranje literature po izboru učencev 

Učiteljica: Nataša Vrabl 

 

INTERESNA DEJAVNOST  

BRALNA ZNAČKA 3. RAZRED IN SVET IGER 
 

Ideja za izvajanje ID BRALNA ZNAČKA je nastala, ker sem v preteklem šolskem letu 

ugotovila, da otroci premalo berejo in pripovedujejo. Zato bomo skupaj odkrivali svet branja, 

pripovedovanja. Za izvajanje ID bom namenila 18 ur.  

Drugi del ur interesne dejavnosti bom namenila ID SVET IGER, kjer bodo otroci spoznavali 

nove miselne, športne, družabne, arhitekturne igre. Otroci potrebujejo svet igre, druženje z 

vrstniki, hkrati pa ta čas preživijo kvalitetno. Za izvajanje ID bom namenila 17 ur.   

ID bom izvajala na naši šoli v Mali Nedelji.  

Izvajala jo bom skozi vse šolsko leto.  Obiskovali jo bodo učenci 3. razreda glede na svoj 

interes. Po urniku je planirana v sredo, 6. šolsko uro.  

Cilji interesne dejavnosti: 

 pridobiti veselje do branja, 

 sproščeno prebiranje zgodb, pravljic, 

 urjenje branja, 

 razvijanje domišljije, 

 sproščeno pripovedovanje obnove zgodb/pravljic, 

- spoznavanje novih iger, 

- razvijanje prijateljskih odnosov z vrstniki, 

- kvalitetno preživljanje prostega časa.  

Učiteljica Irena Horvatić 

 

VESELA ŠOLA 

 
Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja, veščin 

in spretnosti – zato se je v Veseli šoli učiti zabavno, saj ponuja znanje na zanimiv  in 

hudomušen način. 

 

Srečali se bomo z naslednjimi temami: 

- Pridni kot čebele 

- Plemenite kovine 

- Veličastni balet 

- Navidezna resničnost 

- Gremo v hribe 

- Skrivnostne globine 

- Vsi drugačni, vsi enakopravni 

- V Dubaj na Expo 

- Košarka na EuroBasket 2021 
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- Največji slovenski biseri 

- Veselošolska prireditev 

 

   Teme bodo predstavljene v reviji Pil in na spletu v obliki učnih poti. Na tekmovanju bodo 

vključena vprašanja iz obeh medijev. 

Šolsko tekmovanje v znanju Vesele šole bo 10. marca 2021, državno tekmovanje pa 

14. aprila 2021.   
 

 

ŠPORTNI KROŽEK 
SEPTEMBER 

 dogovor o sodelovanju na šolskih športnih tekmovanjih 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v nogometu za starejše učence 

 elementarne igre z žogami 

 

OKTOBER 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v rokometu za starejše učence 

 priprava  na medobčinsko tekmovanje v rokometu za starejše učenke 

 različne igre z žogami 

 

NOVEMBER 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v badmintonu 

 badminton za mlajše učence s prilagojenimi pravili 

 

DECEMBER 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v odbojki za starejše učenke 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v odbojki za starejše učence 

 odbojka za cicibane 

 

JANUAR 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v mali odbojki za mlajše učenke 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v mali odbojki za mlajše učence 

 odbojka za cicibane z lažjimi žogami 

 

FEBRUAR 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v nogometu za mlajše učence 

 nogomet za cicibane 

 

MAREC 

 priprava na atletski mnogoboj 

 skačemo, tekamo in se igramo 

 

APRIL 

 priprava na atletski mnogoboj 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v odbojki na mivki 

 različni skoki, teki na zunanjem igrišču 

 

MAJ, JUNIJ 

 priprava na medobčinsko tekmovanje v odbojki na mivki 
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 tekmovanje o odbojki na mivki 

 elementarne igre z žogami na zunanjem igrišču 

 

 

TTEEKKMMOOVVAANNJJAA  

 

(če bodo izvedena) 

 

PREGLOVO TEKMOVANJE 
 

priznanje in državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje. 

Z učenci osmega in devetega razreda devetletke načrtujemo izvajanje ur, kjer bomo učno snov 

poglabljali in se tako pripravljali na Preglovo tekmovanje iz znanja kemije. 

Tekmovanje iz znanja kemije poteka na dveh ravneh: šolsko tekmovanje za bronasto državno 

tekmovanje za srebrno in zlato priznanje. 

 
 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 

 
 

V tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ki ga organizira Zveza društev diabetikov 

Slovenije se lahko vključijo učenci 8. in 9. razreda. 

Tekmovanje iz znanja poteka na dveh ravneh: šolsko tekmovanje za bronasto priznanje in 

državno tekmovanje za srebrno in zlato priznanje. 

V letošnjem letu bomo na tekmovanju dali več poudarka preprečevanju sladkorne bolezni tipa 

2 z uravnoteženo in zdravo prehrano, pomenu telesne aktivnosti, sladkorna bolezen tipa 1, 2, 

nosečniška sladkorna bolezen, znaki in zapleti sladkorne bolezni, vodenje sladkorne bolezni, 

programi in delo Zveze društev diabetikov Slovenije in 120. obletnici rojstva prof. dr. 

Ljudevita Merčuna. 

 
                                   

PROTEUSOVO TEKMOVANJE 

 
Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za 

Proteusovo priznanje. Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih - šolskem in državnem. 

Letošnja tema tekmovanja bo » GLIVE «. Najboljši učenci se bodo udeležili tekmovanja za 

srebrno oziroma zlato Proteusovo priznanje. 

 

TEKMOVANJE IZ NEMŠKE BRALNE ZNAČKE 

 

Učenci od 4. do 9. razreda imajo možnost sodelovati pri nemški bralni znački Epi Lesepreis. 

Za vsak razred sta predpisani dve knjigi, ki ju morajo prebrati. Tekmovanje bo po razredih 

potekalo v mesecu marcu 2021.  

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE  

 

Tekmovanje poteka samo za učence 9. razreda. 
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MESEC SEPTEMBER: 

- zbiranje prijav za tekmovanje 

- nabava literature 

- vaje za šolsko tekmovanje 

 

MESEC OKTOBER, NOVEMBER: 

- priprava na šolsko tekmovanje 

- dodatne vaje za šolsko tekmovanje 

- šolsko tekmovanje (26. 11. 2020 ob 13.00) 

 

MESEC DECEMBER: 

- pregled rezultatov 

- analiza rezultatov 

- dodatne vaje za udeležence državnega tekmovanja 

 

MESEC JANUAR, FEBRUAR: 

- prebiranje obvezne literature za tekmovanje 

- pogovor o knjigi 

- reševanje nalog iz obvezne literature (pisanje pisem, odgovarjanje na vprašanja o 

knjigi, dopolnjevanje odgovorov …) 

 

MESEC MAREC: 

- dodatne vaje za udeležence državnega tekmovanja 

- državno tekmovanje (23. 3. 2021 ob 14.00)  

 

 

CANKARJEVO TEKMOVANJE 
 

NA TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE IZ SLOVENŠČINE SE LAHKO PRIJAVIJO UČENCI 

OD 1. DO 9. RAZREDA.  

VSAKA STAROSTNA SKUPINA DOBI PREDPISANA BESEDILA IN DODATNO LITERATURO, KI SO 

PODLAGA ZA PREVERJANJE BRALNE ZMOŽNOSTI TER ZMOŽNOSTI PISANJA RAZLAGALNEGA 

SPISA, POVEZANEGA Z IZBRANIM BESEDILOM TER PRIPOROČENO DODATNO LITERATURO.  

UČENCI OD 1. DO 7. RAZREDA TEKMUJEJO SAMO NA ŠOLSKEM TEKMOVANJU IN LAHKO 

OSVOJIJO BRONASTO PRIZNANJE, NAJUSPEŠNEJŠI UČENCI IZ 8. IN 9. RAZREDA NA ŠOLSKEM 

TEKMOVANJU PA SE UVRSTIJO NA REGIJSKO, KJER SE POTEGUJEJO ZA SREBRNO PRIZNANJE 

IN UVRSTITEV NA DRŽAVNO TEKMOVANJE; NA DRŽAVNEM PA TEKMUJEJO ZA ZLATO 

CANKARJEVO PRIZNANJE. 

NA TEKMOVANJE SE BODO UČENCI POLEG BRANJA DOMA PRIPRAVLJALI SKUPAJ Z MENTORJI 

PRI URAH DODATNEGA POUKA IZ SLOVENŠČINE. 

LETOŠNJA TEMA: SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE 

DATUMI TEKMOVANJA IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO TEKMOVANJE V ŠOLSKEM LETU 

2020/2021 SO: 

 ŠOLSKA RAVEN: TOREK, 17. 11. 2020, 

 OBMOČNA RAVEN: ČETRTEK, 14. 1. 2021, 

 DRŽAVNA RAVEN: SOBOTA, 13. 3. 2021, 

MEHURČKI – ŠOLSKO TEKMOVANJE: ČETRTEK, 8. 4. 2021. 
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TEKMOVANJE TEMELJI NA NASLEDNJIH KNJIŽEVNIH BESEDILIH: 

OSNOVNA ŠOLA: 

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE – MEHURČKI 

 1. RAZRED: LEOPOLD SUHODOLČAN: PIKO DINOZAVER 

 2. IN 3. RAZRED: DESA MUCK: ANICA IN GROZOVITEŽ 

2. IN 3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE: 

 4. IN 5. RAZRED: SEBASTIJAN PREGELJ: DEČEK BRIN NA DOMAČEM KOLIŠČU (1. DEL), 

(ZBIRKA: ZGODBE S KONCA KAMENE DOBE) 

 6. IN 7. RAZRED: IGOR KARLOVŠEK: POBEG 

 8. IN 9. RAZRED: MATE DOLENC: KAKO DOLG JE ČAS 

ZA 8. IN 9. RAZREDE SE TEKMOVANJE NADALJUJE NA OBMOČNI IN NA DRŽAVNI RAVNI. 

DRŽAVNO TEKMOVANJE: 7. 3. 202  

PREDSEDNIK ŠOLSKE KOMISIJE: ROBERT LANG 

 

 

TEKMOVANJA IZ MATEMATIKE 
 

DATUM IME TEKMOVANJA  STOPNJA  

sreda, 2. 12. 2020 Tekmovanje v razvedrilni 

matematiki za OŠ 

šolsko 

sobota, 30. 1. 2021 Tekmovanje v razvedrilni 

matematiki za OŠ 

državno 

 

četrtek, 18. 3. 2021 Tekmovanje v znanju 

matematike za Vegova 

priznanja - Kenguru 

 

šolsko 

sobota, 17. 4. 2021 Tekmovanje v znanju 

matematike za Vegova 

priznanja - Kenguru 

 

državno 

petek, 7. 5. 2021 Logična pošast šolsko 

petek, 21. 5. 2021 Logična pošast državno 

 

TEKMOVANJE V RAZVEDRILNI MATEMATIKI 

Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda. Namen tekmovanja je utrjevanja 

algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske 

predstavljivosti. Rešujejo se naslednje naloge: labirinti na telesih, sudoku, rdeči kvadratki, 

mine, latinski kvadrati itd. Priprave na tekmovanje bodo potekale pri dodatnem in rednem 

pouku. 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE – KENGURU 

Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda. Namen tekmovanja je širjenje znanja 

in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju 

matematike za OŠ, primerjanje znanja med učenci na področju matematike, popularizacija 

matematike, odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev, motivacija za 

nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike, spodbujanje druženja mladih iz različnih 

šol in okolij. Priprave na tekmovanje bodo potekale pri dodatnem in rednem pouku. 

 

TEKMOVANJE LOGIČNA POŠAST 

Tekmovanje je namenjeno učencem od 1. do 9. razreda. Namen tekmovanja je razvijanje 

logičnih veščin pri učencih: Rešujejo se naslednje naloge: sudoku, vitezi in oprode, dežela 
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lažnivcev, narobe svet, gobelini itd. Priprave na tekmovanje bodo potekale pri dodatnem in 

rednem pouku. 

 

TEKMOVANJA IZ FIZIKE IN ASTRONOMIJE 

 
DATUM IME TEKMOVANJA  STOPNJA  

četrtek, 3. 12. 2020 Astronomija šolsko 

sobota, 9. 1. 2021 Astronomija državno 

sreda, 3. 2. 2021 Tekmovanje osnovnošolcev 

v znanju fizike za Stefanova 

priznanja 

 

šolsko 

sreda, 3. 2. 2021 Naravoslovje (Kresnička) šolsko 

petek, 26. 3. 2021 Tekmovanje osnovnošolcev 

v znanju fizike za Stefanova 

priznanja 

 

regijsko 

sobota, 8. 5. 2021 Tekmovanje osnovnošolcev 

v znanju fizike za Stefanova 

priznanja 

 

državno 

 

TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE 

Tekmovanje je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda. Namen tekmovanja je širjenje in 

poglabljanje znanja astronomije, primerjanje znanja astronomije med učenci, popularizacija 

astronomije, odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev, motivacija za nadaljnje 

poglabljanje znanja s področja astronomije, spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in 

okolij. Priprave bodo potekale po dogovoru in pri urah fizike. 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA 

Tekmovanje je namenjeno učence 8. in 9. razreda. Namen tekmovanja je širjenje znanja in 

poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za 

OŠ, primerjanje znanja med učenci na področju fizike, popularizacija fizike, odkrivanje in 

spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev, spopolnjevanje v eksperimentalnem delu, 

motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike. Priprave na tekmovanje bodo 

potekale pri dodatnem in rednem pouku.  

 
 

 

DDNNEEVVII  DDEEJJAAVVNNOOSSTTII  

(se izvajajo v posameznem oddelku, v šoli) 
 

KULTURNI DNEVI NA RAZREDNI STOPNJI 

 
 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

1. 

KULTURNI 

DAN 

Sprejem 

prvošolcev v 

šolsko skupnost 

Aktivnosti ob tednu 

otroka  

Oktober 2020 

Kulturne urice 

(prireditev) 

Jelkovanje, 

december 2020 

Veseli december, 

december 2020 

2. 

KULTURNI 

DAN 

Novoletna 

proslava 

Jelkovanje in dan 

samostojnosti in 

enotnosti , 

december 2020 

Jelkovanje, 

december 2020 

Dan državnosti in 

zadnji šolski dan, 

junij 2021 

Obuti maček, 

april 2021 ali 

delni KD 
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3. 

KULTURNI 

DAN 

Obuti maček – 

SNG Maribor 

Kulturne urice 

(zbiranje po urah – 

delni kulturni dnevi) 

Lutkovni abonma 

(delni) 

Delni kulturni dnevi Zaključna 

prireditev, junij 

2021 

4. 

KULTURNI 

DAN 

Zaključna proslava 

in podelitev 

spričeval 

Lutkovni abonma in 

zaključna proslava 

in podelitev 

spričeval, junij 2021 

Zaključna proslava 

in podelitev 

spričeval 24.6.2021 
/ / 

 

KULTURNI DNEVI NA PREDMETNI STOPNJI 

 

 OPIS DEJAVNOSTI DATUM IN DAN ORGANIZATOR 

1. 
Jelkovanje, dan samostojnosti in 

enotnosti  

 

24.12.2020 

Sandra Hanžič, 

Robert Lang,  

razredniki 

2.  
Muzikal Figarova svatba* 27.1.2021 

Sandra Hanžič, 

Robert Lang 

3. 

Delni KD – proslave: * 

Komemoracija 

Slovenski kulturni praznik 

Zaključna prireditev 

 

23.10.2020 (1 ura) 

5.2.2021 (2 uri) 

24.6.2021 (2 uri) 

Sandra Hanžič, 

Robert Lang 

 

* v primeru odpovedi prireditve ob izvajanju ukrepov zaradi preprečevanja okužbe se 

dejavnost nadomesti z drugo, ustrezno dejavnostjo 

 
 

ŠPORTNI DNEVI NA RAZREDNI STOPNJI 

 
 

 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

1. 

ŠPORTNI 

DAN 

Športne igre Športne igre in 

pohod, september 

2020 

Šaljive športne 

igre, oktober 2020 

(v tednu otroka) 

Jesenski pohod 

Radoslavce, 

september 2020 

Jesenski pohod v 

Radoslavce 

september 2020 

2. 

ŠPORTNI 

DAN 

Igre v naravi Zimske igre ali 

plavanje 

Testiranje za 

ŠVZ, april 2021 

Testiranje za 

ŠVZ, april 2021 Kolesarjenje, 

oktober 2020 

3. 

ŠPORTNI 

DAN 

Plavalni tečaj 

Pohod ali plavanje 

Naloge za Zlatega 

sončka, maj 2021 

Pohod ali ekipne 

igre, maj 2021 Šola v naravi, 

junij 2021 

4. 

ŠPORTNI 

DAN 

Testiranje za 

ŠVZ 

Testiranje za ŠVZ, 

april 2021 

Plavalni tečaj, 

junij 2021 

Plavalni tečaj, 

junij 2021 
Šola v naravi, 

junij 2021 

5. 

ŠPORTNI 

DAN 

Naloge za 

Zlatega sončka  
Naloge za Zlatega 

sončka, maj 2021 

Plavalni tečaj, 

junij 2021 

Plavalni tečaj, 

junij 2021 
Plavanje, 

junij 2021 
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ŠPORTNI DNEVI NA PREDMETNI STOPNJI 

 

 TEMATSKI SKLOP ORGANIZATOR ČAS 

1. ŠPORTNI 

DAN 

Pohod v Radoslavce in športne ter 

zabavne igre 

Svetlana Oletič September 2020 

2. ŠPORTNI 

DAN 
Park doživetij v Križevcih Svetlana Oletič Oktober 2020 

3. ŠPORTNI 

DAN 
Sankanje ali drsanje Svetlana Oletič Januar 2021 

4. ŠPORTNI 

DAN 
Kolesarjenje po novi stezi ali pohod na 

Pohorje 

Svetlana Oletič Maj 2021 

5. ŠPORTNI 

DAN 
Plavanje in vodne igra v Biotermah 

Mala Nedelja 

Svetlana Oletič Junij 2021 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI NA RAZREDNI STOPNJI 

 
RAZRED 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

1. NARAVO-

SLOVNI DAN 

Zdravstvene 

vsebine 
Zdravstvene 

vsebina, 

september 2020 

Zdravstvene 

vsebine 

Kraljestvo rastlin 

in živali, 

september 2020 

Zdravstvene 

vsebina, 

september 2020 

2. NARAVO-

SLOVNI DAN 

Sistematski 

pregled 
Teden otroka, 

oktober 2020 

Sistematski 

pregled 

Preprečevanje 

poškodb, 

september 2020 

Šola v naravi, 

junij 2021 

3. NARAVO-

SLOVNI DAN 

Zaključna 

ekskurzija 

Aktivnosti v 

domačem kraju, 

junij 2021 

Spoznajmo 

Slovenijo 

Narav. dej. z g. 

Glavco, maj/junij 

2021 

Šola v naravi, 

junij 2021 

 

 

NARAVOSLOVNI DNEVI NA PREDMETNI STOPNJI 

 
 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

1. 

NARAVOSLOV

NI  DAN 

Zdravje,  

16.09.2020  

Zdravje,  

16.09.2020 

Zdravje,  

16.09.2020 

Zdravje,  

16.09.2020 

2. 

NARAVOSLOV

NI DAN 

Zdravniški 

pregled, okt. ali 

nov. 2020 

Šola v naravi, 

24. do 28. junij 

2021 

Zdravniški 

pregled, okt. ali 

nov. 2020 

Eksperimenti, 

11.02.2021 

3. 

NARAVOSLOV

NI DAN 

Šola v naravi 

1.6.-4.6.2021 

Šola v naravi, 

24. do 28. junij 

2021 

Šola v naravi, 24. 

do 28. junij 2021 

Zaključna 

ekskurzija, junij 

2021 

 

TEHNIŠKI DNEVI NA RAZREDNI STOPNJI 

 
 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 

1. TEHNIŠKI 

DAN 

Računalniška 

tehnologija 

Računalniška 

tehnologija, 

september 2020 

Novoletni 

okraski, 

december 2020 

Novoletni izdelki, 

december 2020 

Računalniška 

tehnologija, 

september 2020 
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2. TEHNIŠKI 

DAN 

Izdelki za 

evropsko vas 
Veseli december, 

december 2020 

Izdelujemo 

darilo za mamo 

in očeta, marec 

Človeško telo, 

februar 2021 
Poligon, oktober 

2020 

3. TEHNIŠKI 

DAN 

Izdelki iz 

naravnih 

materialov 

Evropska vas ali 

izdelki za veliko 

noč, april 2020 

Računalniško 

opismenjevanje 

Elektrika-

svetilnik, 

april/maj 2021 

Izdelava okraskov 

za bazar, 

december 2020 

4. 

TEHNIŠKI 

DAN 

/ 
/ / 

Magneti in 

magnetizem, junij 

2021 

Izdelava 

preprostih naprav, 

junij 2021 

 
 

TEHNIŠKI DNEVI NA PREDMETNI STOPNJI 
 

 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

1. TEHNIŠKI 

DAN, 

OKTOBER 

DIGITALNA 

TEHNOLOGIJA 

DIGITALNA 

TEHNOLOGIJA 

DIGITALNA 

TEHNOLOGIJA 

DIGITALNA 

TEHNOLOGIJA 

2. TEHNIŠKI 

DAN 

Konec NOV,. 

ali zač. DEC 

OKRASKI ZA 

BAZAR 

OKRASKI ZA 

BAZAR 

OKRASKI ZA 

BAZAR 

OKRASKI ZA 

BAZAR 

3. TEHNIŠKI 

DAN 

19. 3. 2021 

 

IZDELAVA EKO 

KOŠEV (karton, les, 

lepenka…) ali 

EVROPSKA VAS 

IZDELAVA EKO 

KOŠEV (karton, les, 

lepenka…) ali 

EVROPSKA VAS 

IZDELAVA EKO 

KOŠEV (karton, les, 

lepenka…) ali 

EVROPSKA VAS 

IZDELAVA EKO 

KOŠEV (karton, les, 

lepenka…) ali 

EVROPSKA VAS 

4. TEHNIŠKI 

DAN 

20. 4. 2021 

UREJANJE 

OKOLICE ŠOLE, 

BARVANJE 

KESONA ZA 

SMETI, ZIDU NA 

IGRIŠČU, 

ČISTILNA 

AKCIJA 

UREJANJE 

OKOLICE ŠOLE, 

BARVANJE 

KESONA ZA SMETI, 

ZIDU NA IGRIŠČU, 

ČISTILNA AKCIJA 

UREJANJE 

OKOLICE ŠOLE, 

BARVANJE 

KESONA ZA 

SMETI, ZIDU NA 

IGRIŠČU, 

ČISTILNA AKCIJA 

UREJANJE 

OKOLICE ŠOLE, 

BARVANJE 

KESONA ZA SMETI, 

ZIDU NA IGRIŠČU, 

ČISTILNA AKCIJA 

 

OKOLJEVARSTVENI NAČRT  

 
Naša šola, se bo to šolsko leto trudila, da bi bila čim bolj okolju prijazna, skušali bomo 

varovati naravo in jo ohraniti čisto. K temu cilju bomo stremeli prav vsi, ki kakorkoli 

spadamo v skupnost naše šole (zaposleni in učenci).  

Tako bomo med šolskim letom večkrat izvedli akcije zbiranja starega papirja, vse leto bomo 

zbirali izrabljene kartuše in tonerje, navajali učence na sadno malico, pitje tekočine, veliko 

gibanja, varčevali bomo z vodo in energijo. 

Skozi leto bomo z različnimi aktivnosti sodelovali z projektom Zdrava šola. 
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ŠŠOOLLSSKKII  PPRROOJJEEKKTTII  

 

KULTURNA ŠOLA 2017 – 2022 
 

Naziv, ki smo ga prejeli 19.9.2014 za obdobje do 31.8.2017, moramo upravičiti in vedno 

znova dokazovati, da smo ga vredni. Naziv smo potrdili 22. 9 2017 in prejeli do 2022. Tako 

bomo še naprej pripravljali program za vse prireditve v kraju, ne glede na to, kdo jih 

organizira:  

- za obe KS, upokojenska društva, Karitas, RK, različna lokalna društva.. 

- pripravljali prireditve za širšo lokalno skupnost, 

- učence vzpodbujali k delovanju v šolskih in lokalnih društvih, hkrati pa učence 

vzgajali, da vzljubijo različne zvrsti umetnosti in kulture.  

 

PROJEKT EVROPSKA VAS 
 

OŠ Mala Nedelja nadaljuje z udeležbo pri projektu Evropska vas tudi v šolskem letu 

2020/2021. Katero državo bomo spoznavali to leto še ni znano, saj žrebanje poteka v mesecu 

novembru. 

Glavni organizator projekta je Evropska hiša Maribor v sodelovanju s slovenskimi osnovnimi 

in srednjimi šolami.  

Poglavitni cilji tega projekta so: 

 spoznati članice Evropske unije;  

 seznaniti se z njihovo kulturo, kulinariko, običaji, navadami, glasbo, nošo, 

posebnostmi, spoznati njihove zastave, grbe in proučevati njihov način življenja; 

 predstaviti misli in ideje o kulturnih problemih, ki jih vidijo mladi v Evropi in 

Sloveniji; 

 spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih 

narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. 

Projekt poteka tako, da udeležene šole vsako leto izžrebajo državo članico EU, ki jo potem 

skozi šolsko leto spoznavajo in raziskujejo s pomočjo različnih učnih metod in oblik.  

Projekt se v mesecu maju zaključi s prireditvijo, na kateri šole udeleženke na stojnici in po 

navadi z glasbeno ali plesno točko predstavijo značilnosti posameznih držav članic EU. 

V sklopu projekta bomo  izvedli tehniški dan, na katerem bomo izdelovali različne izdelke v 

povezavi z izbrano državo, izdelke pa bomo potem predstavili na stojnici v Murski Soboti na 

zaključni prireditvi.  

 

 

PROJEKT POLICIST LEON SVETUJE 

 

Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razredov osnovne šole. Izvajalci so policijske 

postaje v sodelovanju z razredniki. 

S projektom se  želi otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem 

življenju in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter 

spoštovanju pravil na različnih področjih.  

  

 

 
 



LLeettnnii  ddeelloovvnnii  nnaaččrrtt  OOŠŠ  MMaallaa  NNeeddeelljjaa    22002200//22002211  
  

53 

 

Osrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje, ki ga 

učenci prejmejo brezplačno. 

V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več 

vsebin, prilagojenih tudi letnemu času: 

 promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),  

 pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),  

 nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...),  

 kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in  

 kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...). 

Uvodni del delovnega zvezka je namenjen predstavitvi dela policista. Posamezne teme so 

opisane v namišljeni zgodbici, sledijo pa vprašanja in nasveti policista Leona. Doma učenci 

skupaj s starši odgovarjajo na različna vprašanja v zvezi z varnostjo. Pri reševanju nalog iz 

delovnega zvezka lahko sodelujejo tudi drugi, ki lahko kakor koli pripomorejo k vzgoji in 

zagotavljanju splošne varnosti otrok. 

 

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 
 

V šolskem letu 2020/21 bo rdeča nit projekta »ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS«. 

Pod ta naslov sodijo vse teme zdravega življenjskega sloga (duševno zdravje, izboljševanje 

komunikacije, čuječnost, zdrava prehrana, gibanje, varnost, higienska priporočila glede 

COVID-19 itd.) 

Pouk o zdravju skušamo integrirati v celotno vzgojno izobraževalno delo ter v t.i. prikrit učni 

načrt (pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesne dejavnosti, različne 

dejavnosti, projekti ...).  

Učitelji bodo v okviru svojih predmetov izvajali različne aktivnosti, povezane z letošnjo temo. 

Pri tem se bodo posluževali različnih priročnikov in spletnih strani (npr. 1o korakov do boljše 

samopodobe, Iskalci biserov, Od človeka do sonca, priročnik Zdravje skozi umetnost, Ko te 

strese stres ipd.).  

Pri izvajanju preventivnih dejavnosti bomo uporabljali tudi modelne ure s področja zdrave 

prehrane, gibanja, duševnega zdravja ter alkohola/tobaka. Učence bomo še naprej spodbujali 

k uporabi spletne strani Tosemjaz.net. 

 

Kot ZDRAVA ŠOLA moramo uresničevati 12 CILJEV EVROPSKE MREŽE ZDRAVIH 

ŠOL. 

Osnovna področja delovanja naše šole: 

- skrb za dobre medsebojne odnose v šoli in pozitivno samopodobo učencev 

- pozitiven zgled za zdravo obnašanje (starši, zaposleni na šoli) 

- skrb za ustrezen odnos do lastnega zdravja ter osebne higiene 

- skrb za zdrave zobe (redni zobozdravstveni pregledi in ščetkanje zob) 

- promocija zdravega načina prehranjevanja 

- osveščanje o škodljivosti kajenja, alkohola, drog in drugih vrst odvisnosti oz. slabih razvad 

- sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki v zvezi s promocijo zdravja (zdravstvena in 

  zobozdravstvena služba, Policijska postaja Ljutomer, Območno združenje RK Ljutomer itd.) 

- pripravljanje stojnic z aktualnimi vsebinami ter urejanje oglasne deske 

- obeleževanje mednarodnih in svetovnih dni z zdravstveno-vzgojnimi vsebinami 

- promocija gibanja 

- osveščanje preko različnih brošuric 

- skrb za okolje in šolski vrt 
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Obeleževali bomo pomembne dni z zdravstveno-vzgojnimi vsebinami, v mesecu aprilu bomo 

posebej obeležili SVETOVNI DAN ZDRAVJA.  

 

IZVAJANJE PROGRAMA VZGOJA ZA ZDRAVJE 

V  projekt ZDRAVA ŠOLA bomo integrirali tudi program VZGOJA ZA ZDRAVJE. 

Program bodo izvajale strokovne delavke Zdravstvenega doma Ljutomer. 

Delavnice se dotikajo ključnih tem zdravega načina življenja otrok in mladostnikov ter 

spodbujajo k bolj zdravim navadam. Vsaka delavnica bo trajala cca. 2 šolski uri, tematika je 

vezana na posamezne razrede. 

Teme delavnic: 

 ZDRAVE NAVADE (1. razred) 

 OSEBNA HIGIENA (2. razred) 

 ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (3. razred) 

 PREPREČEVANJE POŠKODB (4. razred) 

 ZASVOJENOST (5. razred) 

 PASTI ODRAŠČANJA (6. razred) 

 POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES (7. razred) 

 MEDOSEBNI ODNOSI (8. razred) 

 VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST (9. razred) 

 

Glede časovnih terminov izvedbe delavnic se bomo usklajevali sproti, sodelovanje bo 

potekalo tudi v okviru dni dejavnosti. 

Izvajalki programa zobozdravstvene vzgoje in preventive bosta diplomirani medicinski sestri 

ga. Mihaela Senčar in ga. Maša Kaučič, in sicer v okviru Zdravstvenega 
 

 

BRALNA ZNAČKA NA PREDMETNI STOPNJI 
Mentor: Robert Lang 

"Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah." (Neil Gaiman) 

 

Bralna značka  praznuje 60. obletnico in tako na nek način povezuje generacije starih staršev, staršev in otrok. 

Bralna značka otroke in mlade spodbuja k branju, da bi postali in ostali redni bralci. Tudi na naši šoli se trudimo, 

da bi otrokom in mladim pomagali poiskati in ohraniti stik s knjigo. 

 

Uradni začetek bralne sezone je 17. september – dan zlatih knjig, z branjem pa zaključimo konec maja ali v 

začetku junija. Tekmovalci izberejo šest knjig (pet proznih in eno pesniško zbirko oz. dramsko besedilo), 

primernih svoji starosti in zmožnostim, ter jih na zanimiv način predstavijo v šolski knjižnici. 

 

Priznanja za trud prejmejo na slovesni prireditvi v mesecu maju ali juniju. Za nagrado in 

popestritev zaključne prireditve vsako leto medse povabimo enega izmed slovenskih avtorjev. 

 

SEPTEMBER  

- 17. september: uradni začetek bralne sezone, 

- predstavitev knjižnice učencem 1. razreda,  

- začetek izposoje knjig. 

  

OKTOBER 

- prvi razgovori s tekmovalci predmetne stopnje za bralno značko, 

- knjiga ob tednu otroka, 

- svetovanje pri izboru knjig za bralno značko. 
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NOVEMBER 

- razgovori s tekmovalci za bralno značko, 

- predstavitev novosti v knjižnici, 

- predšolska bralna značka. 

 

DECEMBER 

- razgovori s tekmovalci za  bralno značko, 

- priložnostna razstava v knjižnici. 

 

JANUAR 

- razgovori s tekmovalci za bralno značko, 

- predstavitev novosti v knjižnici, 

- predšolska bralna značka. 

 

FEBRUAR 

- razgovori s tekmovalci za bralno značko, 

- razstava ob slovenskem kulturnem prazniku, 

- predšolska bralna značka. 

 

MAREC 

- razgovori s tekmovalci za bralno značko, 

- aktualno stanje pri tekmovanju za bralno značko, 

- predšolska bralna značka. 

 

APRIL 

- knjižne novitete zadnjih mesecev v naši knjižnici, 

- razgovori s tekmovalci za bralno značko, 

- razstava ob svetovnem dnevu knjige za otroke, 

- slovenski dnevi knjige, 

- nabava motivacijskega gradiva za dobitnike bralnih značk. 

 

MAJ 

- zaključni razgovori s tekmovalci za bralno značko. 

 

JUNIJ 

- slovesen zaključek bralne značke, 

- slovesna podelitev priznanj in srečanje z avtorjem. 

 

V primeru pouka na daljavo bom razgovore z bralci opravil preko izbranih aplikacij 

(Microsoft Teams, Zoom ipd.). Učence bom tudi seznanil s portali, kjer lahko dobijo knjige in 

druga gradiva v e-obliki. 

 

 

RASTEM S KNJIGO 
Koordinator projekta: Robert Lang 

 

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ – izvirno slovensko 

mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo 

RS, je bil v preteklem šolskem letu zaradi pandemije covid-19 prekinjen in ostal 
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neizveden, zato se zaključek projekta prenese v novo šolsko leto – predvidoma do konca  

oktobra 2020.  

Ob letnem obisku najbližje splošne knjižnice (Splošna knjižnica Ljutomer) vsak 

sedmošolec prejme izbrano knjigo. 

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:  

 spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega 

leposlovja;  

 promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; 

 spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih 

knjižnic;  

 motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v 

založniške programe za mladino ter  

 povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja. 

Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra, ob mednarodnem dnevu pismenosti. 

Zaradi negotove situacije glede pandemije covid-19 se začetek projekta v tem šolskem 

letu prenese v oktober 2020. 

 

  PPRROOMMEETTNNOO  VVAARRNNOOSSTTNNII  NNAAČČRRTT  

 
V šolskem letu 2020/21 obiskuje OŠ 162 učencev. Učenci prihajajo v šolo peš, z avtobusom, 

nekaj pa se jih občasno vozi s kolesom ali jih pripeljejo starši. 

 

Učenci prihajajo v šolo iz naslednjih smeri : 

- Kuršinec, peš 

- Godemarec, avtobus 

- Moravec, avtobus  

- Drakovec, avtobus 

- Bučkovec, Mala Nedelja, peš 

- Bodislavec, avtobus 

- Radoslavec, avtobus 

- Precetinec, avtobus 

- Sitarovec, peš, avtobus 

 

Posebno pozornost posvečamo našim najmlajšim. Le ti dobijo informacijo in si ogledajo 

povečano sliko PV načrta, ki je izobešena na vidnem mestu v šoli za ostale učence. 

 

Nevarna mesta so označena in na katera je potrebno opozoriti so naslednja : 

- Radoslavci - avtobusna postaja, 

- Sitarovci - avtobusna postaja, 

- Bučkovci - avtobusna postaja, 

- nevarna so tudi vsa ostala križišča zaradi prečkanja, 

- postajališče pred šolo in prehod preko ceste, ki je nižje od postaje, cesta mimo šole pa je 

zelo prometna. 

 

V tem šolskem letu je 105 vozačev.  

 

Otroci na avtobusu morajo biti previdni in upoštevati red, ki velja na avtobusni postaji in na 

avtobusu. Učenci 1. in 2. razreda, morajo obvezno nositi rumene rutice, pozimi pa tudi 

kresničke, zaradi njihove varnosti. Kolesarji naj imajo  brezhibna kolesa in s seboj kolesarske 

izkaznice, na kateri si naj napišejo številko njihovega kolesa.  
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Nekateri učenci se vozijo s kolesi z motorjem. Če nimajo opravljenega preizkusa o znanju 

CPP in varnostne čelade, ga bomo opozorili, nato pa obvestili starše in primerno ukrepali. 

Ob pričetku šolskega leta 2020/2021 velja: obvezno razkuževanje rok in maska.  
 

KOLESARSKI IZPIT 

Učenci opravljajo kolesarski izpit v treh delih, ki si sledijo takole: 

1. Teoretično usposabljanje in preverjanje znanja s pomočjo spletne učilnice Kolesar. 

Teoretična znanja bodo učenci pridobivali pri razrednih urah in pri urah  NIT ter DRU. Vaje 

potekajo tudi na računalniku, kjer ob koncu usposabljanja učenci individualno opravljajo 

teoretični izpit. V mesecu septembru 2020 bodo opravljali teorijo učenci 5. razreda, v mesecu 

juniju 2021 pa učenci 4. razreda. 

2. Praktična vožnja in pregled koles na šolskem poligonu v 5. razredu. V okviru športne 

vzgoje in dneva dejavnosti učenci preizkušajo svoje spretnosti vožnje s kolesom na poligonu, 

ki vključuje med drugim vožnjo z eno roko, slalom, vožnjo po ravni črti, naglo zaviranje, 

izogibanje preprekam ipd. 

3. Praktični del izpita obsega vožnjo po prometni cesti izven šolskega časa. V ta namen 

organiziramo skupine po pet (5) učencev, ki vozijo v koloni. Vsaki skupini je namenjenih 5 

ur.  

 

PROGRAM KNJIŽNIČARJA 

 
Stalne naloge, ki jih načrtujem skupaj z vzgojiteljicami, učitelji in akviziterji: 

- individualno bibliopedagoško delo ob izposoji, 

- delo z mladimi bralci in izposoja, 

- pravljične ure v VVO in na razredni stopnji,  

- bibliopedagoške ure v razredu, pri različnih predmetih, 

- delo s potniki – akviziterji, ki prihajajo ponujat knjige in drugo šolsko gradivo,  

- vodenje statistike … 

 

SEPTEMBER: 

 nabava, strokovna obdelava in postavitev knjižničnega gradiva, 

 17. september: dan zlatih knjig 

 predstavitev knjižnice prvošolcem, 

 organiziranje branja za bralno značko, 

UČBENIŠKI SKLAD:  

 razdelitev učbenikov učencem, 

 urejanje dokumentacije. 

                          

OKTOBER: 

 nabava, strokovna obdelava in postavitev knjižničnega gradiva, 

 pravljična ura v tednu otroka, 

 posvet o nakupu novosti za knjižnico, 

 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici. 

 

NOVEMBER: 

 nabava, strokovna obdelava in postavitev knjižničnega gradiva, 

 posvet o nakupu novosti za knjižnico, 
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 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici. 

 knjižne novosti v naši knjižnici. 

 

DECEMBER: 

 nabava, strokovna obdelava in postavitev knjižničnega gradiva, 

 vodenje statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva, 

 pravljične ure, 

 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici, 

 pregled tekmovanja za bralno značko. 

 

JANUAR: 

 nabava, strokovna obdelava in postavitev knjižničnega gradiva, 

 individualno bibliopedagoško delo ob izposoji, 

 posvet o nakupu novosti za knjižnico, 

 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici. 

 

FEBRUAR:  

 nabava, strokovna obdelava in postavitev knjižničnega gradiva, 

 individualno bibliopedagoško delo ob izposoji, 

 pravljične ure, 

 posvet o nakupu novosti za knjižnico, 

 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici. 

 obeležitev Prešernovega dne. 

 

MAREC: 

 nabava, strokovna obdelava in postavitev knjižničnega gradiva, 

 posvet o nakupu novosti za knjižnico, 

 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici, 

 priložnostne razstave. 

 

APRIL: 

 nabava, strokovna obdelava in postavitev knjižničnega gradiva, 

 posvet o nakupu novosti za knjižnico, 

 seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici, 

 2. april – mednarodni dan knjige za otroke 

 23. april – svetovni dan knjige 

 

MAJ: 

 nabava, strokovna obdelava in postavitev knjižničnega gradiv, 

 potek tekmovanja za bralno značko, 

 zaključna prireditev in podelitev priznanj za bralno značko. 

 

UČBENIŠKI SKLAD:    

 razdelitev naročilnic za učbenike in delovne zvezke. 

  

JUNIJ: 

 interno strokovno bibliopedagoško delo,  

 pedagoško delo in  

 sodelovanje s pedagoškimi in drugimi delavci. 
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UČBENIŠKI SKLAD:    

 naročilo učbenikov za učbeniški sklad in učitelje, 

 obdelava gradiva in vnos v Cobiss, 

 zbiranje učbenikov in razdelitev prvih kompletov. 
 

V primeru pouka na daljavo bom učencem gradiva (e-knjige, članke, zanimive povezave …) posredoval 

preko elektronske pošte ali izbrane aplikacije (Microsoft Teams, Zoom, Lopolis …) 

 
                      

 

SVETOVALNO DELO 
 

Svetovalno delo opravlja pedagoginja Nina Škraban. Naloga svetovalne službe je, da v skladu 

s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posamezniku ali skupinam v šoli, sodeluje pri 

načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela. Njeno delo 

poteka v skladu s programskimi smernicami. 

Svetovalna delavka spremlja prilagajanje učencev v oddelkih in njihov napredek pri šolskem 

delu. Na predlog učiteljev in staršev obravnava in spremlja učence, ki imajo različne težave 

(učne težave, vzgojne in disciplinske težave, težave v telesnem, osebnem in socialnem razvoju 

itd.), ter potrebujejo posebno pozornost oz. podporo.  

Koordinira postopke načrtovanja in izvajanja dodatne strokovne pomoči za otroke s 

posebnimi potrebami ter postopek odkrivanja nadarjenih učencev. 

Izvaja karierno orientacijo za učence, informira in svetuje učencem devetega razreda pri izbiri 

ustreznega srednješolskega programa. Za učence pripravlja in izvaja preventivne dejavnosti 

(skupinske delavnice za krepitev socialnih veščin, učenje učenja …).  

Zavzema se za različne oblike sodelovanja s starši ter z zunanjimi strokovnimi institucijami, 

pri čemer organizira in izvaja tudi roditeljske sestanke. Sodeluje z učitelji in vodstvom šole 

glede na aktualno problematiko ter pri pripravi, oblikovanju in udejanjanju vzgojnega 

koncepta šole. 

Skrbi za različno dokumentacijo (dopisi, zapisniki, poročila, prošnje, analize …) ter opravlja 

administracijo spletnih aplikacij (Lo-polis, KPP, Vpis in NPZ). Vodi postopek izbire izbirnih 

predmetov. 

Po potrebi nadomešča učitelje v času njihove odsotnosti, izvaja nadzorstvo pri nacionalnem 

preverjanju znanja in spremlja učence pri različnih dejavnostih. 

 

DELOVNA PODROČJA V ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI  

 

1. šolanje 

2. učenje, poučevanje 

3. šolska kultura, klima, vzgoja in red 

4. telesni, osebni in socialni razvoj otroka 

5. karierna orientacija 

6. socialno ekonomske stiske 

 

SVETOVALNO DELO V PRIMERU ŠOLANJA NA DALJAVO 

 sodelovanje z ravnateljico pri načrtovanju in analiziranju šolanja na daljavo 

 sodelovanje z učitelji pri prilagajanju gradiv za učence na način, da bodo učenci učno 

snov ter navodila čim lažje razumeli in ne bodo dodatno obremenjeni 
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 motiviranje učencev za učenje na daljavo, pomoč pri morebitnih stiskah, podpora 

učencem – še posebej pri »neodzivnih« učencih 

 skrb za dvosmerno komunikacijo z učenci in učitelji pri vseh starostnih skupinah 

 individualno pomoč učencem, ki naloženih nalog ne zmorejo sami opraviti, ali da ti 

učitelji pomagajo pri organizaciji npr. spletnih sestankov, na katerih se učitelji 

dogovarjajo o programu za delo učencev doma, prevzamejo skrb za organizacijo dela 

med oddelki istega razreda ipd. 

 nudenje dodatne pozornost ciljnim skupinam učencev, ki veljajo za posebej ranljive 

 svetovanje uporabnih povezav do spletnih strani, člankov, posnetkov povezanih z 

duševnim zdravjem, vzgojo, odraščanjem, prostega časa … 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami 

Svetovalno delo se v primeru šolanja na daljavo izvaja preko različnih komunikacijskih kanalov 

(elektronska pošta, telefon, spletna stran šole, Viber, spletne učilnice …). 

 

 

 

DELOVNI NAČRT OSNOVNE ŠOLE JE BIL SPREJET NA SVETU ŠOLE DNE, 

______.09. 2020 

 

 

                                                                                                       

                       

                                                                                                    

                                          Predsednica SVETA ZAVODA : 

         BRONJA DOLAMIČ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


