OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE

P U B L I K A C I J A
ZA ŠOLSKO LETO

2018/19

Ime in priimek: __________________________
Razred:

_______________________________

Razrednik:

_____________________________

Naslov: ________________________________
Domači telefon:

_________________________

Starši dosegljivi na telefon: _________________
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OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 JESENICE

Ravnatelj:
dr. Robert Kerštajn
Pomočnica ravnatelja: Jelka Kusterle, prof.
Poslovna sekretarka:
Nataša Krajnc
Telefonske številke:
Tajništvo:
Faks:
Svetovalna služba:
Knjižnica:
Računovodstvo:
Kuhinja:

04 581 15 00
04 586 31 74
04 581 15 05
04 581 15 06
04 581 15 03
04 581 15 08

E-pošta: tajnistvo@prezihovvoranc.si
Spletna stran: www.prezihovvoranc.si
USTANOVITELJ

Osnovno šolo Prežihovega Voranca Jesenice je ustanovila Občina
Jesenice z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice dne 27. 2. 1997,
objavljeno v Uradnem listu št. 18/97.
ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj dr. Robert Kerštajn in Svet šole, ki je
sestavljen iz 11 članov. Trije člani so iz vrst ustanovitelja, pet
predstavnikov je delavcev šole, trije predstavniki pa so iz sveta staršev.
Pri svojem delu upoštevata tudi mnenja in predloge Sveta staršev, ki
ga sestavljajo starši, izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih
posameznih razredov naše šole.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi so: učiteljski zbor šole, oddelčni učiteljski zbor,
razredniki ter razredni in predmetni strokovni aktivi učiteljev.
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SKUPNOST UČENCEV

Učenci se organizirajo v oddelčne skupnosti. Povezujejo se v skupnost
učencev šole. Učenci preko svojih izvoljenih predstavnikov sodelujejo
v šolskem parlamentu.
OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice zajema učence Občine
Jesenice iz KS Podmežakla in Sava ter obsega še naslednje ulice:
Tomšičeva cesta do Straže ter Center 2 (Cesta maršala Tita od številke
1 do 51). Učenci prihajajo tudi iz KS Plavž in Hrušica.
ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV

razred
št. učencev
št. oddelkov

I. TRILETJE II. TRILETJE III. TRILETJE
1., 2., 3.
4., 5., 6.
7., 8., 9.
185
242
189
9
10
9

Skupaj
616
28

V letošnjem šolskem letu smo zaradi povečanega števila učencev
odprli nov oddelek 5. razreda.
Organiziramo podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda ter
jutranje varstvo za 1. in 2. razred. Učenci imajo možnost obiskovati
podaljšano bivanje od konca pouka do 16.20. Program jutranjega
varstva poteka od 5.30 do 8.15.
ŠOLSKI IN OBŠOLSKI PROSTORI

Na šoli imamo dobre prostorske pogoje za izvajanje pouka in ostalih
dejavnosti. Denar namenjamo tudi prenavljanju posameznih učilnic.
Pred šolo imamo otroško igrišče za najmlajše. Športna dvorana in
zunanje igrišče nam omogočata izvajanje kvalitetnega pouka športne
vzgoje.
Z oddajanjem športne dvorane klubom in rekreacijskim skupinam
poskušamo pokriti stroške, ki so potrebni za njeno vzdrževanje.
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

V skladu z normativi in standardi ima šola svetovalno službo, ki
svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole ter pri izvajanju
vzgojno-izobraževalnega dela.
Delo šolske svetovalne službe opravljajo:
Alenka Robič – svetovalna delavka,
Uršula Žumer – pedagoginja,
Rada Polajnar – socialna pedagoginja,
Alenka Stare – specialna mobilna pedagoginja,
Katarina Bošnjak – specialna, rehabilitacijska mobilna pedagoginja,
Tanja Lužnik Klinar – pedagoginja.
ŠOLSKA KNJIŽNICA

V šolski knjižnici se zbira, strokovno obdeluje, hrani in izposoja
knjižnično gradivo. S svojo dejavnostjo sodeluje tudi pri vzgojnoizobraževalnem delu šole. V njej imamo okrog 19000 enot
knjižničnega gradiva, ki je namenjeno učencem in učiteljem. Večino
gradiva si uporabniki lahko izposodijo na dom. Rok izposoje je 14 dni.
Del šolske knjižnice je tudi čitalnica. To je ločen prostor, kjer
uporabniki lahko, ko je knjižnica odprta, samostojno tiho delajo.
Uporabniki imajo tudi dostop do dveh baz podatkov o knjižničnem
gradivu – do baze šolske knjižnice in do vzajemnega kataloga Cobiss /
Opac.
Šolsko knjižnico vodi Barbara Udrih.
FINANČNO POSLOVANJE

Delavki v računovodstvu sta:
Vanja Legat – računovodkinja
Vesna Milonik – materialna knjigovodkinja
Vse stroške poravnavate s posebno položnico na račun:
01241-6030654135 ali plačevanje uredite s pomočjo trajnika.
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STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Organizirani bodo najmanj trije roditeljski sestanki.
Govorilne ure potekajo v matičnih učilnicah. Za učitelje športne
vzgoje bodo prostori dogovorjeni kasneje.
Prva govorilna ura je skupna za celoten učiteljski zbor, čas druge pa
izbere učitelj in ga sporoči učencem.
Skupne govorilne ure s pričetkom ob 17.30 uri bodo:
v letu 2018: september (po rod. sestanku), 16. oktober, 13. november,
11. december
v letu 2019: 15. januar, 12. februar, 12. marec, 9. april, 14. maj
V času govorilnih ur so na šoli poleg učiteljev tudi delavke šolske
svetovalne službe ter vzgojiteljice.
Poleg roditeljskih sestankov bomo organizirali tudi predavanja za vse
starše, na katerih bodo udeleženci lahko dobili dodatne informacije, ki
lahko pomagajo pri vzgoji.
Prav je, da starši redno obiskujete govorilne ure in roditeljske
sestanke, ker le tako lahko spremljate otrokov razvoj v šoli.
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ŠOLSKA PREHRANA
Prehrana učencev obsega malico za vse učence in kosilo za tiste, ki se
nanj naročijo. V šolski kuhinji pripravljajo tudi dietne malice in kosila.
Za odjavljanje malice zaradi bolezni ali drugih razlogov poskrbijo
starši sami. Na kosilo se lahko naročijo učenci letno ali dnevno.
Pravočasno odjavljeno malico ali kosilo bomo upoštevali pri plačilu.
Malica:
Učenci malicajo v jedilnici po vnaprej
določenem razporedu.
Kosilo:
Čas kosila je od 11.50 do 14.50.
Učenci odhajajo na kosilo po pouku!
Vodja šolske prehrane, kuhinjsko osebje in učitelji pomagajo
razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri
učencih, vendar se vsaka kultura začne že doma.
ORGANIZACIJA POUKA







pouk in druge oblike organiziranega dela izvajamo od 1. do 9.
razreda po programu devetletke;
v 1. razredih poučujejo učiteljice, pri delu pouka pa sodelujejo tudi
vzgojiteljice;
v 2. in 3. razredih poučujejo učiteljice in profesorice razrednega
pouka, v 4. razredih lahko, v skladu z normativi, poučujejo
predmetni učitelji in profesorji dva predmeta, v 5. razredih pa tri
predmete;
za učence 3. razredov organiziramo tečaj plavanja, za učence 5.
razredov pa usposabljanje za vožnjo s kolesom in opravljanje
kolesarskega izpita;
dodatno strokovno in učno pomoč (individualno ali v skupini)
nudimo učencem s posebnimi potrebami in učencem z občasnimi
učnimi ter vedenjskimi težavami;
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od 1. do 9. razreda učitelji pri pouku vseh predmetov in pri drugih
oblikah organiziranih dejavnosti prilagajajo delo zmožnostim
učencev;
od 4. do 7. razreda se izvaja nivojski pouk.

Fleksibilna diferenciacija: Največ četrtina ur pouka pri slovenščini,
matematiki in angleščini se izvaja v homogenih skupinah kot nivojski
pouk na treh ravneh zahtevnosti. Pouk je namenjen utrjevanju in
ponavljanju oz. poglabljanju ter razširjanju učne snovi.
-

v 4. razredu se fleksibilna diferenciacija izvaja pri slovenščini od
aprila. Učenci bodo odločitev za učno skupino sporočili po
posvetovanju z učitelji in starši najkasneje do konca marca 2019;
v 5. razredu se fleksibilna diferenciacija izvaja pri slovenščini in
matematiki, in sicer v obsegu 35 ur nivojskega pouka letno;
v 6. in 7. razredu se fleksibilna diferenciacija izvaja pri
slovenščini, matematiki in angleščini, in sicer v obsegu 35 ur
nivojskega pouka letno;
v 8. in 9. razredu se izvaja pouk slovenščine, angleščine in
matematike v heterogenih skupinah.

Heterogene skupine oblikujejo strokovni aktivi v sodelovanju s
svetovalno službo in razredniki. Učitelji delo v heterogenih skupinah
prilagajajo različnim sposobnostim učencev.


nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

Nacionalni preizkusi znanja so standardni postopki preverjanja in
ocenjevanja znanja, s katerimi se preverjajo minimalni standardi znanja
učencev ob koncu triletij. Preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi
je za učence 6. in 9. razredov obvezno. Ob koncu drugega obdobja se
preverja znanje iz slovenščine, matematike in angleščine. Ob koncu
tretjega obdobja se preverja znanje iz slovenščine, matematike in
predmeta, ki ga določi minister.
Do 30. novembra bo šola izvedla prijavni postopek za učence 6. in 9.
razredov ter prijave posredovala Republiškemu izpitnemu centru.
Od 4. do 9. maja 2018 bodo učenci 6. in 9. razredov opravili NPZ.
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Šola bo učencem 6. razredov izdala obvestila o dosežkih NPZ, učenci
9. razredov pa bodo imeli dosežke vpisane v zaključnih spričevalih.
Pomembni datumi aktivnosti v zvezi z NPZ so tudi v koledarju
publikacije.

Obvezni izbirni predmeti
Za učence od 7. do 9. razreda izvajamo 19 izbirnih predmetov v 25
skupinah, v obsegu 37 ur tedensko. Če so redno vključeni v glasbeno
šolo, se jim to upošteva kot izbirni predmet.

Neobvezni izbirni predmeti
Učenci imajo možnost obiskovati tudi neobvezne izbirne predmete, in
sicer angleščino v 1. razredu, nemščino v 2. in 3. triletju, šport in/ali
računalništvo v 2. triletju. Za obiskovanje teh predmetov se je bilo
mogoče prijaviti v šol. letu 2017/18.
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IZBIRNI PREDMETI, KI STE JIH IZBRALI ZA LETOS
Obvezni izbirni predmeti

Predmet
Francoščina I, II, III
Nemščina I, II, III
Radio
Retorika

Razred
7., 8., 9.
7., 8., 9.
7., 8., 9.
9.

Obdelava gradiv – les
Obdelava gradiv – umetne snovi
Obdelava gradiv – kovine
Klekljanje 1, 2, 3
Sonce, Luna, Zemlja
Šport za zdravje
Šport za sprostitev
Izbrani šport
Robotika v tehniki
Šolsko novinarstvo
Poskusi iz kemije
Sodobna priprava hrane
Računalniška omrežja
Matematična delavnica 8
Urejanje besedil

7.
8.
9.
7., 8., 9.
7., 8., 9.
7.
8.
9.
8.
7., 8., 9.
8.
7., 8., 9.
9.
8.
7., 8., 9.

Poučuje
Špela Bajželj
Tatjana Otovič
Zdenka Kersnik
Klavdija Kranjc
Jensterle
Danica Kikelj
Danica Kikelj
Danica Kikelj
Katrca Horvat
Barbara Gril
Inga Lamberger
Božena Ržen
Matjaž Gale
Bogdan Višnar
Anita Malić Cumbo
Danica Kikelj
Natalija Gašperin
Bogdan Višnar
Barbara Gril
Bogdan Višnar

Neobvezni izbirni predmeti

Predmet
Angleščina
Nemščina
Šport
Računalništvo

Razred
1.
4., 5., 6., 7., 8., 9.
4., 5., 6.
4., 5., 6.
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Poučuje
Kristina Vilič
Milica Kos Tancar
Matjaž Gale
Bogdan Višnar

ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto 2018/19 se začne v ponedeljek, 3. septembra 2018, in
konča 31. avgusta 2019. Deli se na dve ocenjevalni obdobji:
prvo od 3. septembra do 31. januarja in
drugo od 1. februarja do 24. junija, za učence 9. razreda do 14. junija.
Počitnice (vključno z dela prostimi dnevi in prazniki):
jesenske:
29. 10. 2018–2. 11. 2018
novoletne:
25. 12. 2018–2. 1. 2019
zimske:
25. 2. 2019–1. 3. 2019
prvomajske:
27. 4. 2019–2. 5. 2019
letne:
26. 6. 2019–31. 8. 2019

Pouka prosti dnevi in državni prazniki:
31. 10. 2018: dan reformacije
1. 11. 2018: dan spomina na mrtve
24. 12. 2018: pouka prost dan
25. 12. 2018: božič
26. 12. 2018: dan samostojnosti in enotnosti
1., 2. 1. 2019: novo leto
8. 2. 2019: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
22. 4. 2019: velikonočni ponedeljek
27. 4. 2019: dan upora proti okupatorju
1., 2. 5. 2019: praznik dela
3. 5. 2019: pouka prost dan
25. 6. 2019: dan državnosti
Delovne sobote:
29. 9. 2018: nadomeščanje pouka prostega dneva (24. 12. 2018)
2. 2. 2019: pouk v skladu z 2. odstavkom 4. čl. Pravilnika o šolskem
koledarju
11. 5. 2019: nadomeščanje pouka prostega dneva (3. 5. 2019)
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ŠOLSKI ZVONEC

1. RAZRED
URA
6.15–8.15
O D M O R ( malica )
do 11.50
11.50–16.20

VRSTA AKTIVNOSTI
jutranje varstvo
pouk
podaljšano bivanje

2., 3., 4. in 5. RAZRED
URA
1.
2.
3.
4.
5.

TRAJANJE
6.15–8.15
8.20–9.05
9.05–9.25
9.25–10.10
10.15–11.00
11.05–11.50
11.55–12.40
od 11.50 oz. 12.40–16.20

VRSTA AKTIVNOSTI
jutranje varstvo (1., 2. razred)
pouk
odmor (malica)
pouk
pouk
pouk
pouk
podaljšano bivanje

6., 7., 8. in 9. RAZRED
URA
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRAJANJE
7.30–8.15
8.20–9.05
9.10–9.55
9.55–10.15
10.15–11.00
11.05–11.50
11.55–12.40
12.45–13.30
13.35–14.20

VRSTA AKTIVNOSTI
pouk
pouk
pouk
odmor (malica)
pouk
pouk
pouk
pouk
pouk
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PREDMETNIK - URE (tedensko)

Razred
Predmet
SLO
MAT
TJA
LVZ
GVZ
DRU
GEO
ZGO
DDE
SPO
FIZ
KEM
BIO
NAR
NIT
TIT
GOS
ŠVZ
IZBIRNI P.:
TJN., TJF
IZBIRNI P.:
OSTALI
Neobvezni:
TJN, TJA
Neobvezni:
OSTALI

1.

2.
6
4
2
2

3

3

3.
7
4
2
2
2

3

3

4
7
5
2
2
2

5
5
2
2
1,5
2

6.

5
4
3
2
1,5
3

7.

8.

9.

5
4
4
1
1

4
4
4
1
1

3,5
4
3
1
1

4,5
4
3
1
1

1
1

2
2
1

1,5
2
1

2
2

2
2
1,5

2
2
2

3

3

2

OS
Kulturni
dnevi
Naravosl.
dnevi
Tehniški
dnevi
Športni
dnevi

5.

3

3

3

1
3

2

3

2
1,5
3

1
0,5
2
2

1
2
2

2
2

1

1

1

2

2

2

0,5

0,5

0,5

2

2

2

1

1

1

0,5

0,5

0,5

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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LETOS NA NAŠI ŠOLI POUČUJEJO
Učitelj/profesor

Predmet

Razrednik

Dolar Irena, Kocjančič Mateja razredni pouk, drugi učitelj
1. A
Hrovat Petra, Urbas F.
razredni pouk, OPZ, drugi učitelj
1. B
Nevenka
Magnik Renata, Tonkli Irena razredni pouk, drugi učitelj
1. C
Svetina Branka
razredni pouk
2. A
Vilić Mojca
razredni pouk
2. B
Vidrgar Erika
razredni pouk
2. C
Lah Mirica
razredni pouk
3. A
Podnar Sergeja
razredni pouk
3. B
Cvetko Mateja
razredni pouk
3. C
Sampa Ana
razredni pouk
4. A
Mandelc Mirjam
razredni pouk
4. B
Stres Maruša
razredni pouk
4. C
Miklavčič Begović Brigita
razredni pouk, nivo SLJ 6. r
5. A
Šifrer Renata
razredni pouk, zgodovina 6. r
5. B
Tratnik Deja
razredni pouk, nivo SLJ 6. r
5. C
Gracelj Sara
razredni pouk
5. D
Džananović Mirnesa
Matematika, ISP
6. A
Otovič Tatjana
slovenščina, ISP, OI nemščina 1, 2, 3 6. B
matematika, fizika, OI Sonce, Luna,
Gril Barbara
6. C
Zemlja, OI matematične delavnice 8
Polajnar Katjuša
angleščina
7. A
biologija, naravoslovje, gospodinjstvo,
Gašperin Natalija
7. B
OI sodobna priprava hrane
Kacin Metka
likovna umetnost, SID
7. C
slovenščina, ISP, OI šolsko
Malić Cumbo Anita
8. A
novinarstvo, slovenščina za tujce
Gregorič Metka
glasbena umetnost, OPZ, MPZ
8. B
šport, plavalni tečaj, kolesarski izpit,
Gale Matjaž
8. C
OI izbrani šport
tehnika in tehnologija, OI klekljanje 1,
Horvat Katrca
9. A
2, 3
Kranjc Jensterle Klavdija
slovenščina, OI retorika
9. B
naravoslovje, biologija, gospodinjstvo,
Kosem Anita
9. C
JV
Kikelj Danica
kemija, tehnika in tehnologija, OI
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Kusterle Jelka
Lamberger Inga
Polajnar Rada
Žumer Uršula
Bernetič Irena
Agali Emma
Višnar Bogdan
Ržen Božena
Zupančič Marija
Vahčič Mateja
Kersnik Zdenka
Korenjak Lenna
Stare Alenka
Bošnjak Katarina
Lužnik Tanja
Zupanc Andrej
Tancar Kos Milica
Bajželj Špela
Vilič Kristina
Udrih Barbara

obdelava gradiv, umetne snovi, les,
kovine, OI poskusi v kemiji
slovenščina, slovenščina za tujce
šport, OI šport za zdravje
socialna pedagoginja
DKE, zgodovina, nadarjeni učenci
zgodovina
matematika, fizika
matematika, OI računalništvo, OI
robotika v tehniki, NIP računalništvo
šport, OI šport za sprostitev
matematika
geografija
angleščina, OI radio
angleščina
specialna mobilna pedagoginja
specialna mobilna pedagoginja
Pedagoginja, UP
laborant, OPB, JV
NIP nemščina
OI francoščina
angleščina, NIP angleščina 1.r
knjižničarka

PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO
Ime in priimek
Kocjančič Mateja
Fotak Urbas Nevenka
Tonkli Irena
Lipušček Marta
Leban Barbara
Teran Ajda
Gosar Grega
Janjoš Mirjam
Kokol Saša
Zupanc Andrej
Kosem Anita

Poučuje
Vzgojiteljica, OPB 1. razred, JV 1. razred
Vzgojiteljica, OPB 1. razred, JV 1. razred
Vzgojiteljica, OPB 1. razred, JV 1. razred
OPB 1. razred
OPB 2. razred
OPB 2. razred
OPB 3. razred
OPB 3. razred
OPB 4., 5. razred, JV 1. razred
OPB 4., 5. razred, JV 2. razred
JV 3. razred
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KULTURNI DNEVI
Razred Vsebina
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Termin

Sprejem prvošolcev
Novoletno rajanje - ples
Narodna galerija Ljubljana
Zaključna prireditev
Lutkovno gledališče v Ljubljani; ogled
Ljubljane
Novoletno rajanje - ples
Bralna značka – Občinska knjižnica
Zaključna prireditev
Novoletno rajanje - ples
Simfonična matineja, Izgubljena Palčica
Bralna značka – Prešernova hiša
Zaključna prireditev
Novoletno rajanje - ples
Srečanje s slovenskim pesnikom
Filmsko-glasbena fantazija
Novoletno rajanje – ples
Policijski orkester, Peter in volk
Srečanje s slovenskim pesnikom
Groharjeva hiša (CŠOD)
Delavnice Ljudski ples, kaj je to?
Gledališka predstava, LGL Kit na plaži
Koncert Sedem veličastnih
Bogenšperk, GEOSS, Stiški rokopis
Gledališka predstava. LGL Kit na plaži
Otroška opera Všeč si mi
Po Prešernovih stopinjah (CŠOD) in
knjižnica
Srečanje s slovenskim pesnikom
Narodna Galerija in Inštitut Frana
Ramovša
Gledališka predstava Vihar v glavi
Generalka za valeto
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3. september 2018
21. december 2018
april 2019
24. junij 2019
oktober 2018
21. december 2018
april 2019
24. junij 2019
21. december 2018
12. marec 2019
april 2019
24. junij 2019
21. december 2018
oktober 2018
24. oktober 2018
21. december 2018
12. februar 2019
oktober 2018
17., 18., 19. september
2018
november 2018
marec 2019
12. februar 2019
7., 8. maj 2019
marec 2019
8. januar 2019
16., 17. april 2019
oktober 2018
November 2018
september 2018
13. junij 2019

TEHNIŠKI DNEVI
Razred Vsebina
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Termin

Čustva, delavnice
Izdelava izdelkov za novo leto, delavnice
Poskusi iz naravoslovja
Barve mavrice, delavnice
Izdelava izdelkov za praznovanje
Izdelava tehničnega izdelka
Delavnice (o čustvih) – društvo Vzgon
Izdelki za praznovanje
Čistilna naprava in deponija
Izdelava vodnega kolesa
Elektrika – izdelava svetilnika
Hidroelektrarna Moste
Izdelava vozička
Izdelava hladilne torbe
Bistra muzej (CŠOD)
Izdelava zmaja
Mesto Ljubljana (CŠOD)
Od ideje do izdelka
Novoletni izdelki
Obisk srednjih šol
Velikonočni običaji
Od ideje do izdelka
Novoletni izdelki
Obisk srednjih šol
Velikonočni običaji
Od ideje do izdelka
Novoletni izdelki
Obisk srednjih šol
Velikonočni običaji
Od ideje do izdelka
Novoletni izdelki
Obisk srednjih šol
Velikonočni običaji
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oktober 2018
november 2018
december 2018
november 2018
november 2018
marec 2019
oktober 2018
november 2018
april 2019
januar 2019
februar 2019
marec 2019
april 2019
februar 2019
19., 20. december
2018
april 2019
21., 22. januar 2019
29. september 2018
december 2018
februar 2019
16. april 2019
29. september 2018
december 2018
februar 2019
16. april 2019
29. september 2018
december 2018
februar 2019
16. april 2019
29. september 2018
december 2018
februar 2019
16. april 2019

NARAVOSLOVNI DNEVI
Razred Vsebina
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Termin

Kostanjev piknik
Obisk muzeja na Stari Savi
Orientacija
Gozdna učna pot – Bohinj
Snovi – poskusi
Po poteh triglavskih pravljic
Obisk kmetije
Ogled Blejskega gradu
Živalski vrt Ljubljana
Obisk čebelarja in gozdarja
Čutila, delavnice
Železarski muzej Jesenice
Postojnska jama in obmorsko mesto
Pitna voda in zbiralniki
Škofjeloški grad in Škofja Loka
Hiša eksperimentov – Ljubljana
Tu sem doma
Čebelarski razvojno-raziskovalni center
Lesce
Izdelava herbarija Arboretum CŠOD
Muzej premogovništva Velenje CŠOD
Astronomski večer
Spolna vzgoja
Elektrarne

EKSKURZIJE (3. naravoslovni dan)
Razred
Vsebina
6.
7.
8.
9.

Začetki slovenske književnosti – CŠOD
Vulkanija
Luka Koper – CŠOD
Posočje, soška fronta
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oktober 2018
januar 2019
junij 2019
oktober 2018
februar 2019
maj 2019
september 2018
maj 2019
junij 2019
september 2018
november 2018
maj 2019
10. september 2018
oktober 2018
maj 2019
27. september 2018
maj 2019
september 2018
23. in 24. oktober
2018
22. februar 2019
december 2018
januar 2019
marec/april 2019

Termin
16., 17. april 2019
3. oktober 2018
22., 23. maj 2019
september/oktober
2018

ŠPORTNI DNEVI
Razred
Vsebina
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Termin

Mini olimpijada
Sankanje Gozd Martuljek
Pohod Blejska Dobrava
Športne igre
Trim steza Završnica
Pohod Hom
Zimske aktivnosti Gozd Martuljek
Zimske aktivnosti Završnica
Atletika in športne igre
Pohod Mojstrana–Peričnik
Pohod Kranjska Gora–Krnica
Pohod Pristava–Pusti Rovt
Zimske aktivnosti Gozd Martuljek
Atletika in športne igre
Športne dejavnosti Hrušica/pohod
Pohod Planica–Tamar
Novoletno rajanje
Zimske aktivnosti Gozd Martuljek
Atletika in športne igre
Pohod Rodine–Sv. Peter
Pohod slap Savica
Zimske aktivnosti
Atletika in športne igre
Belarjevi dnevi
Pohod Blejsko jezero
Pohod Planina pod Golico–Pristava
Ples
Zimske aktivnosti
Smučarski skoki Planica
Plavanje
Pohod Završnica–Valvazor
Ples
Zimske aktivnosti
Planica
Plavanje
Pohod Završnica–Smokuška Planina
Ples
Zimske aktivnosti
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september 2018
dec/januar 2019
oktober 2018
april 2019
junij 2019
oktober 2018
januar 2019
februar 2019
april 2018
september 2018
september 2018
oktober 2018
januar 2019
april 2019
maj 2019
oktober 2018
21. december 2018
januar 2019
april 2019
junij 2019
september 2018
januar 2019
april 2019
maj 2019
junij 2019
september 2018
december 2018
januar/februar 2019
marec 2019
junij 2019
september 2018
december 2018
januar/februar 2019
marec 2019
junij 2019
september 2018
december 2018
januar/februar 2019

9.

Športni park Podmežakla
Plavanje
Pohod Planina pod Golico–Španov vrh
Ples
Zimske aktivnosti
Trim steza Jesenice/kolesarski izlet
Plavanje

april 2019
junij 2019
september 2018
december 2018
januar/februar 2019
april 2019
junij 2019

DEJAVNOSTI OB POUKU

ŠOLE V NARAVI:
2. razred: Naravoslovni tabor v Poljanski dolini: 10.–12. junij 2019
4. razred: Zimska šola v naravi: januar/februar 2019 (po dogovoru, št.
prijavljenih,..)
5. razred: Plavanje (Savudrija): 10.–14. september 2018
6. razred: Radenci (CŠOD): 15.–21. oktober/22.–26. oktober 2018
8. razred: Rak (CŠOD): 1.–5. oktober/8.–12. oktober 2018
5.–9. r.: Vikend za nadarjene Trilobit (CŠOD): 31. maj–2. junij 2019
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INTERESNE DEJAVNOSTI:
Za razvijanje različnih interesov učencev osnovna šola organizira
interesne dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom.
Prostovoljno se lahko odločijo za več dejavnosti. Večino dejavnosti
opravljajo delavci naše šole, nekatere pa tudi zunanji sodelavci.
DODATNI in DOPOLNILNI POUK
Dodatni pouk organizira šola za učence, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja, dopolnilni pouk pa organizira
šola za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju.
Dodatni in dopolnilni pouk bodo izvajale:

Predmet
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Fizika

6. razred
Malić C.
Džananović
Korenjak

7. razred
Malić C.
Džananović
Korenjak
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8. razred
Malić C.
Gril
Korenjak
Gril

9. razred
Kranjc J.K.
Zupančič
Polajnar K.
Agali

DRUGE DEJAVNOSTI
GLASBENA DEJAVNOST:
Na šoli bodo letos delovali trije zbori: otroški pevski zbor Žepki (P.
Hrovat), otroški pevski zbor Solzice (M. Gregorič) in mladinski pevski
zbor Fortissimo (M. Gregorič).

ŠPORTNE DEJAVNOSTI:
Šolsko športno društvo organizira in spremlja izvajanje interesnih
dejavnosti s področja športa, pripravlja in vodi učence na razna
tekmovanja v svojem kraju in drugje. V naši sodobni športni dvorani,
ki jo v popoldanskem in večernem času oddajamo zunanjim
uporabnikom za rekreacijo, imamo odlične pogoje tudi za organizacijo
tekem.

TEČAJI:
- plavalni 3. razred,
- kolesarski 5. razred,
- smučarski za vse zainteresirane.

NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI:
Naravoslovna dejavnost vključuje naravoslovne krožke in druge
aktivnosti, predvsem pa organiziranje in izvedbo naravoslovnih dni za
posamezne razrede. V okvir teh dejavnosti vsekakor spada skrb za
okolje, zato bomo tudi letos zbirali odpadni papir, tekstil, plastične
pokrovčke ter odpadne kartuše in tonerje za društvo Rdeči noski.
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KULTURNE DEJAVNOSTI:
Vsako leto se trudimo organizirati naslednje oblike dodatnih kulturnih
dejavnosti:
- ogledi gledaliških predstav,
- obiski glasbenih ustanov,
- obiski umetnikov in kulturnih delavcev na šoli,
- obiski knjižnice,
- družabne prireditve,
- ogledi likovnih, fotografskih in drugih razstav,
- branje knjig v slovenščini, nemščini in angleščini,
- izdaja šolskega glasila v slovenščini in glasila v treh tujih jezikih,
- sodelovanje pevskih zborov na kulturnih prireditvah,
- sodelovanje v likovni koloniji,
- nastopi za starše,
- stalne likovne razstave izdelkov učencev v avli in na hodnikih šole,
- oddaje šolskega radia ob spominskih dnevih,
- zaključna prireditev za devetošolce,
- priprava kulturnih programov za krajevne skupnosti, za starejše
krajane, za Rdeči križ in druge,
- sodelovanje na Prežihijadi.

Na Prežihijadi: Ravne na Koroškem, maj 2016: Maša, Lea, Natalija, Beno, Aljoša
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TEKMOVANJA IZ RAZLIČNIH ZNANJ
Učenci se vključujejo v tekmovanja prostovoljno. Na razredni stopnji
bodo tekmovali za priznanja iz slovenščine (bralna značka, Cankarjevo
priznanje), matematike (kenguru), športnih panog (kros, mini
olimpijada, atletika – Stankov memorial, plavanje, tenis…).
Na predmetni stopnji bodo preverjali svoje znanje in spretnosti na
področju slovenščine (bralna značka, Cankarjevo priznanje, literarni
natečaji), angleščine (bralna značka, tekmovanje v znanju iz tujega
jezika), nemščine (bralna značka, tekmovanje), francoščine
(Frankofonski dan), matematike (kenguru), fizike (Stefanovo
priznanje), kemije (Preglovo priznanje), biologije, logike, zgodovine,
modelarstva, šaha, Vesele šole, gasilstva, verižnega poizkusa ter
sodelovali na likovnih natečajih, revijah pevskih zborov in
tekmovanjih v poznavanju cestno-prometnih predpisov in tehnike
vožnje s kolesom.

ŠOLSKI SKLAD
Na šoli deluje šolski sklad. V upravnem odboru so predstavniki staršev
in delavcev naše šole. Namen šolskega sklada je zagotavljanje
finančnih sredstev za nadstandardne programe, ki jih ministrstvo za
šolstvo ne financira, ter pomoč socialno ogroženim učencem.

VARNOST UČENCEV
Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To doseže z različnimi
aktivnostmi na področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti in
varnosti pri delu v učilnicah.
Zdravstvene in zobozdravstvene preglede organizira pristojna
zdravstvena služba v sodelovanju z vodstvom šole.
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Šola ima izdelan prometno varnostni načrt. Kot vsako leto bomo tudi v
tem šolskem letu organizirali kolesarske izpite.
Zaradi varnosti vseh učencev znova prosimo starše, da svojih
otrok od 7.20 do 8.20 ne pripeljete v šolo prav do šolskih vrat in da
ne parkirate svojih avtomobilov na dovozni poti v šolo.
Prav bi bilo, da upoštevate prometni znak ob začetku dovoza v
šolo.

IZVLEČEK IZ VZGOJNEGA NAČRTA
Vzgojni načrt šole je bil izdelan v sodelovanju med strokovnimi
delavci naše šole, učenci in starši. Na Svetu šole je bil dokončno
potrjen v maju 2009.
Del vzgojnega načrta sta tudi šolski red in hišni red.
VIZIJA NAŠE ŠOLE JE:
• vzgajati in izobraževati za trajnostni razvoj in za dejavno
vključevanje v demokratično družbo, kar pa vključuje tudi globlje
poznavanje in odgovoren odnos do sebe, do drugih ljudi, do svoje in do
drugih kultur, do naravnega in družbenega okolja ter do prihodnjih
generacij,
• razvijati zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti, védenje o
zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter
spodbujati državljansko odgovornost,
• vzgajati za splošne kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz
evropske tradicije,
• vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in
medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih
svoboščin.
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VZGOJNE DEJAVNOSTI ŠOLE
Šola se bo zavzemala za to, da bomo delovali preventivno in s tem
preprečili pojav hujših nepravilnosti in kršitev vzgojnih načel in pravil,
ki bodo zahtevale dolgotrajnejšo in posebno obravnavo.
Vsaka oddelčna skupnost v prvih oddelčnih urah sprejme pravila
oddelka.
Skrbeli bomo za vse učence in skušali preprečevati vsakršno nasilje,
zlasti medvrstniško.
Svetovanje in usmerjanje
Usmerjanje in svetovanje je usmerjena strokovna dejavnost šole in
lahko poteka v času pouka ali izven pouka, za kar se dogovorimo
sprotno, za vsak primer posebej.
Svetovanje in usmerjanje poteka v obliki pogovora med strokovnimi
delavci šole, učenci in starši.
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
Pravice učenca v osnovni šoli so:









da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje,
da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih
civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,
da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol,
raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in
druge okoliščine,
da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z
zakonom in drugimi predpisi,
da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in
individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do
zasebnosti,
da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in
nasvet,
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da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne
značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu
razvoju znanosti in strok,
da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno
informacijo,
da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni
dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole,
da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih življenja in dela
šole,
da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti
učencev šole in šolskega parlamenta,
da sodeluje pri ocenjevanju,
da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

Dolžnosti učenca v osnovni šoli so:
 da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima
spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega
dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola
drugih,
 da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 da redno in točno obiskuje pouk ter druge vzgojnoizobraževalne dejavnosti,
 da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne
ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih
učencev in delavcev šole,
 da obvešča odgovorne učitelje o nepravilnostih, ki se dogajajo
na šoli in obenem izrazi pohvalo za vse tisto, kar se mu zdi
dobrega,
 da spoštuje pravila hišnega reda,
 da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z
lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne
poškoduje,
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da se spoštljivo vede do drugih,
da skrbi za urejeno šolo in šolsko okolico, kakor je
dogovorjeno v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

SPLOŠNA PRAVILA














Učenci in odrasli imajo dostojen in spoštljiv odnos do vseh v
medsebojni komunikaciji (učenci odrasle vikajo, pomembni
so: vljudnost, strpnost, pozdravljanje, komunikacija brez
groženj, žaljivk in kletvic).
Pogovor naj poteka zmerno glasno, brez kričanja.
Pri pogovoru se upošteva sogovornika, naj se ga posluša brez
skakanja v besedo.
Učenci in učitelji imajo pravico do nemotenega vzgojnoizobraževalnega procesa.
Učenci sodelujejo pri vseh oblikah pouka po svojih
zmožnostih in s svojim vedenjem ne motijo ter ne ovirajo
drugih udeležencev pri izvajanju pouka in drugih dejavnosti.
Ob koncu pouka oz. vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učenci
za seboj pustijo urejene učilnice oz. šolske prostore.
Kape in druga pokrivala ter neprimerna oblačila pri pouku
niso dovoljena.
V šolo učenci nosijo le šolske in druge dogovorjene stvari, ki
so namenjene pouku ter drugim vzgojno-izobraževalnim
dejavnostim na šoli ter zunaj nje.
Učenci upoštevajo navodila strokovnih delavcev in drugih
delavcev na šoli pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega
programa šole.
S pazljivim odnosom do sebe in do drugih skrbijo za lastno
varnost in varnost drugih.
Skrbijo za urejenost in čistočo šole ter njene okolice.
Vstop in gibanje v šolskih prostorih z rolerji, skiroji, rolkami,
kotalkami in športnimi copati, opremljenimi s koleščki, je
prepovedan.
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V šolo je prepovedano prinašanje predmetov (vžigalniki, ostri
predmeti, verige… ipd.), s katerimi je lahko ogrožena lastna
varnost in varnost drugih učencev oz. odraslih.
V šolskih prostorih in njeni okolici ter pri vsakršnih oblikah
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti je prepovedano kajenje,
uživanje drog in drugih psiho-aktivnih sredstev. Prepovedano
je prinašanje le-teh snovi v šolo in njeno okolico. Kakršna
koli preprodaja in napeljevanje k uživanju in uporabi teh
sredstev in predmetov je prepovedana in kazniva.
Dežurni učenci opravljajo naloge, za katere jih pooblastijo
razredniki, učitelji, šolska svetovalna služba ali vodstvo šole.
Učitelji v času odmorov opravljajo dežurstvo v avli, na
hodnikih in v jedilnici po razporedu vodstva šole.
Med poukom učenci učilnice praviloma ne zapuščajo,
biološke potrebe opravijo pred poukom in med odmori.
V času trajanja pouka in v času odmorov učencem praviloma
ni dovoljeno zapuščati šole.
V izjemnih primerih ali ob nepredvidenih dogodkih se učencu
dovoli odhod iz šole s strani strokovnega delavca šole ob
predhodnem dogovoru strokovnega delavca šole s starši oz. z
otrokovim skrbnikom.
V izjemnih primerih lahko strokovni delavec šole zaradi
kršitev odstrani učenca od pouka. O tem obvesti razrednika
(napiše uradni zaznamek). Le-ta obvesti starše. Učitelj o tem
obvesti šolsko svetovalno službo in vodstvo šole.
Uporaba elektronskih naprav (mobilnih telefonov,
digitalnih predvajalnikov in drugih podobnih naprav) je v
šoli prepovedana. V primeru rabe ali zlorabe naprav
strokovni delavec šole napravo učencu začasno odvzame in o
tem obvesti starše ter razrednika.

Med poukom se od učencev pričakuje:
 prisotnost na svojem prostoru,
 pripravljeni pripomočki za pouk,
 poslušanje in zapisovanje razlage,
 aktivno sodelovanje pri različnih oblikah pouka,
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pospravljanje za seboj po končanem delu,
mirno zapuščanje učilnice ob koncu pouka,
v času pouka in 5-minutnih odmorov se ni dovoljeno
zadrževati v avli šole,
odhod domov po pouku.

V jedilnici se pričakuje:
 ob prihodu v jedilnico učenci ne povzročajo hrupa, ne vpijejo
in se ne prerivajo,
 hrano uživajo sede, na za to določenem prostoru,
 do hrane imajo primeren in spoštljiv odnos,
 pazljivo ravnajo s posodo in jedilnim priborom,
 v jedilnici so v času kosila le učenci, ki so prijavljeni na
kosilo,
 po končanem obroku zapustijo za seboj urejeno in čisto mizo,
 hrane ne odnašajo iz jedilnice.

POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
Pohvale
Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli
prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.
Pohvale so lahko ustne ali pisne.
Ustne pohvale izrečejo delavci šole učencem po lastni presoji.
Pisne pohvale podeljujejo razredniki, mentorji dejavnosti in ravnatelj
šole.
Priznanja
Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma
dosežek, ki je pomemben za celotno šolo in/ali znatno prispeva k
ugledu šole v širši skupnosti.
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Nagrade
Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade
za posameznega učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom
oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih
učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole.
Ravnatelj lahko nagradi tudi skupino učencev in oddelčno
skupnost.

IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV
Učencu, ki krši pravila šolskega reda, hišni red in pravice, dolžnosti ter
odgovornosti, zapisane v Vzgojnem načrtu šole, se lahko izreče
vzgojni ukrep – vzgojno opozorilo ali pa se mu naloži družbeno
koristno delo oz. alternativni vzgojni ukrep.
Predlog za začetek postopka ob kršitvi šolskih pravil lahko poda
vsak delavec šole, starši ali učenec.
Postopek vodi razrednik, v primeru prešolanja ali premestitve učenca v
drug oddelek pa tudi ravnatelj.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI IN ZDRAVSTVENO
VARSTVO UČENCEV
Starši morajo najkasneje v 5 dneh po izostanku učenca razredniku
sporočiti vzrok izostanka, razen v primeru, če njegov izostanek vnaprej
napovejo. Tak izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet
dni v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz
opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.
Kadar imajo učenci športni, kulturni, naravoslovni, tehniški dan ali
druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, za katere je potrebno
organizirati avtobusne prevoze, morajo starši najkasneje do osme ure
zjutraj tistega dne javiti odsotnost razredniku ali poklicati v tajništvo
šole, če učenec nenadoma zboli in ostane doma. Če se odsotnosti
učenca ne javijo, morajo poravnati stroške dneva dejavnosti, kot da bi
se učenec dejavnosti udeležil. Če je otrok odsoten od pouka, mora
sam poskrbeti za manjkajočo snov (jo prepisati).
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OSTALA PRAVILA HIŠNEGA REDA OSNOVNE ŠOLE
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE
Šolska vrata se odpirajo ob 6.00 uri, ko prihajajo v jutranje varstvo
učenci 1. razreda.
Učenci od 2. do 9. razreda prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom
pouka.
UPORABA PRENOSNIH TELEFONSKIH APARATOV
 Kjerkoli in kadarkoli v šoli in med dejavnostmi, ki jih
organizira šola, uporaba prenosnih telefonskih aparatov
ni dovoljena.
 Za izgubljene ali drugače odtujene telefonske aparate šola
ne odgovarja!

NAŠE VSAKDANJE VEDENJE

V šoli in zunaj nje se pozdravljajmo z običajnimi pozdravi:
DOBRO JUTRO

DOBER DAN

DOBER VEČER

LAHKO NOČ

NASVIDENJE

Preden stopimo v prostor (pisarno, učilnico, kabinet, zbornico,…),
POTRKAJMO.
Življenje polepšajmo z besedama:
PROSIM, HVALA.
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