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1

NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/19 je bil sprejet na način, kot ga določata
Zakon o osnovni šoli in Zakon o vrtcih, to je na redni seji Sveta šole Osnovne šole Trzin dne 27. 9.
2018, po predhodni obravnavi na učiteljskem in vzgojiteljskem zboru ter na sejah sveta staršev šole
in sveta staršev vrtca. Letni delovni načrt je nastal na osnovi zakonodaje s področja vzgoje in
izobraževanja, globalne ocene stanja, izhajajoč iz izkušenj preteklega šolskega leta ter na osnovi
pobud staršev in okolja. Materialno osnovo za delo zavoda so zagotavljali proračun Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, proračun Občine Trzin, starši in drugi viri. Realizacijo letnega
delovnega načrta so spremljali ravnateljica Matejka Chvatal, pomočnica ravnateljice za šolo Jana
Klopčič ter pomočnica ravnateljice za vrtec Olga Bernik Zor, strokovni organi in organi upravljanja
šole ter nosilci posameznih nalog.
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2

ŠTEVILO UČENCEV PO ODDELKIH

V začetku šolskega leta je bilo v Osnovno šolo Trzin vpisanih 439 učencev, prav tako je to šolsko leto
na Osnovni šoli Trzin zaključilo 439 učencev.
ODDELEK
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
4C
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
SKUPAJ

DEČKI
12
13
25
13
14
27
11
10
21
11
13
10
34
14
14
28
12
14
26
11
10
21
10
9
19
11
8
19
220

2

DEKLICE
14
14
28
12
14
26
11
13
24
9
9
9
27
14
14
28
11
11
22
11
12
23
7
8
15
12
14
26
219

SKUPAJ
26
27
53
25
28
53
22
23
45
20
22
19
61
28
28
56
23
25
48
22
22
44
17
17
34
23
22
45
439
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3

REALIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA

Celotno delo je potekalo v skladu z Letnim delovnim načrtom šole in vrtca. Realizacijo
vzgojno-izobraževalnega dela so spremljali od 2. 9. 2018 do konca šolskega leta ravnateljica
Matejka Chvatal, pomočnica za šolo Jana Klopčič, za vrtec Olga Bernik Zor, strokovni aktivi,
razredniki, učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, svet šole in svet staršev.

3.1

Realizacija obveznega programa

3.1.1 Realizacija pouka obveznih predmetov
V tem šolskem letu smo realizirali 189 šolskih dni. Povprečna realizacija pouka obveznih predmetov
je bila 99,59%.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli so učitelji v tem šolskem letu v vseh oddelkih od 1. do 9. razreda
delo z učenci diferencirali glede na zmožnosti učencev (notranja diferenciacija). Zunanjo
diferenciacijo smo izvajali v 8. in 9. razredu. Pri angleščini in slovenščini smo jo izvajali kot pouk v
heterogenih manjših učnih skupinah, pri matematiki pa kot kombinacijo heterogenih in homogenih
učnih skupin. Fleksibilne diferenciacije nismo izvajali.

3.1.2 Spremljanje obveznega vzgojno izobraževalnega programa
V tem šolskem letu je ravnateljica opravila 14 hospitacij. Glavni cilj hospitacij je bil spremljanje dela
strokovnih delavcev (pri pouku, na dnevih dejavnosti, v letni šoli v naravi, na naravoslovnem taboru
za četrtošolce).
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3.1.3 Realizacija dni dejavnosti
Dnevi dejavnosti (kulturni, športni, naravoslovni in tehniški) so del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in
predmetna področja predmetnika osnovne šole. V tem šolskem letu so bili vsi dnevi realizirani v skladu z letnim delovnim načrtom.
3.1.3.1

1. razred

Program naravoslovnih dni
VSEBINA
Varni v prometu
Skrbim za svoje zdravje
Življenjski prostor – gozd/travnik/mlaka
Program tehniških dni
VSEBINA

ČAS
5. 9. 2018
po dogovoru z ZD
Domžale
oktober 2018

ČAS

KRAJ, USTANOVA

NOSILEC

Trzin

REALIZIRANO

Sara Anžin

sreda, 5. 9. 2018

Domžale, ZD

razredničarki

torek, 8. 1., in petek, 11. 1. 2019

Trzin

Branka Kralj Čižmešija

torek, 16. 10. 2018

NOSILEC

REALIZIRANO

KRAJ

2. 10. 2018

Trzin

Sara Rode

torek, 2. 10. 2018

Dekoracija učilnice ob novem letu

december 2018

Trzin

Branka Kralj Čižmešija

pon, 3. 12., in tor., 4. 12. 2018

Delavnice z odpadnim materialom

februar 2019

Trzin

Nancy Vake

sreda, 13. 3. 2019

Predstavitev NVO

Program kulturnih dni
VSEBINA
Dnevi kulturne dediščine: Srečno, Kekec
Gledališka predstava
Zaključek bralne značke Pravljični palček
Ogled kulturnih znamenitosti mesta
Kamnik

ČAS

KRAJ

29. 9. 2018

KD Bernik, Domžale

Branka Kralj Čižmešija

REALIZIRANO
sobota, 29. 9. 2018

spomladi 2019

Ljubljana

Maja Mušič

petek, 9. 11. 2018

april 2019

kraj določi Knjižnica Domžale

Nancy Vake

sreda, 10. 4. 2019

maj 2019

Kamnik

Nancy Vake

četrtek, 13. 6. 2019
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Program športnih dni
VSEBINA

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

Pohod na Dobeno

september 2018

Trzin

Nancy Vake

sreda, 12. 9. 2018

Zimski športni dan

predvidoma januar 2019

Trzin ali izven

Branka Kralj Čižmešija

sreda, 23. 1. 2019

Pohod po Gozdni učni poti

marec 2019

Trzin (Onger)

Nancy Vake

četrtek, 25. 4. 2019

Plavanje

3.–7. 6. 2019

Ljubljana

Sara Anžin

sreda, 5. 6. 2019

maj/junij 2019

Ljubljana, ZOO

Branka Kralj Čižmešija

četrtek, 16. 5. 2019

ČAS

KRAJ, USTANOVA

NOSILEC

Športno-kulturne dejavnosti (v živalskem vrtu)
3.1.3.2 2. razred
Program naravoslovnih dni
VSEBINA
Zakladi gozda
Tradicionalni slovenski zajtrk
Življenjski prostor
Program tehniških dni
VSEBINA
Ustvarjamo z različnimi materiali
Predstavitev NVO
Dekoracija učilnice ob novem letu
Program kulturnih dni
VSEBINA

20.–22. 3. 2019

Velika Loka, CŠOD

Maja Mušič

REALIZIRANO
četrtek, 21. 3. 2019

16. 11. 2018

Trzin

Andreja Karner

petek, 16. 11. 2018

maj/junij 2019

Trzin

Maja Mušič

sreda, 19. 6. 2019

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

20.–22. 3. 2019

Velika Loka, CŠOD

Maja Mušič

sreda, 20. 3. 2019

2. 10. 2018

Trzin

Maja Mušič

torek, 2. 10. 2018

december 2018

Trzin

Andreja Karner

torek, 11. 12. 2018

29. 9. 2018

KD Bernik, Domžale

Branka Kralj Čižmešija

REALIZIRANO
sobota, 29. 9. 2018

spomladi 2019

Ljubljana

Maja Mušič

petek, 9. 11. 2018

Gal v galeriji

april 2019

Ljubljana

Andreja Karner

sreda, 8. 5. 2019

Prireditev ob zaključku bralne značke

maj 2019

Trzin

Maja Mušič

petek, 10. 5. 2019

Dnevi kulturne dediščine: Srečno, Kekec
Gledališka predstava

ČAS

KRAJ
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Program športnih dni
VSEBINA

ČAS

KRAJ

NOSILEC

Pohod na Dobeno

september 2018

Trzin

Nancy Vake

REALIZIRANO
sreda, 12. 9. 2018

Lahkih nog naokrog

20.–22. 3. 2019

Velika Loka

Andreja Karner

petek, 22. 3. 2019

Zimski športni dan

predvidoma januar 2019

Trzin ali izven

Maja Mušič

četrtek, 21. 2. 2019

Atletske igre

maj 2019

Trzin

Andreja Karner

torek, 11. 6. 2019

Športne aktivnosti v vodi

junij 2019

Ljubljana

Andreja Karner

sreda, 12. 6. 2019

3.1.3.3 3. razred
Program naravoslovnih dni
VSEBINA
Predstavitev NVO

2. 10. 2018

Trzin

razredničarki

REALIZIRANO
torek, 2. 10. 2018

Ogled Postojnske jame

11. 4. 2019

Postojna

Ana Lončar Burjek

četrtek, 11. 4. 2019

Gozdna učna pot

maj 2019

Trzin

Petra Mušič

četrtek, 30. 5. 2019

Program tehniških dni
VSEBINA
Tehniški muzej Bistra
Dekoracija učilnice ob novem letu
Izdelava glasbil

ČAS

KRAJ, USTANOVA

ČAS

KRAJ

NOSILEC

NOSILEC

2. 10. 2018

Bistra

Ana Lončar Burjek

december 2018

Trzin

razredničarki

april 2019

Trzin

Petra Mušič
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REALIZIRANO
četrtek, 11. 10. 2018
ponedeljek, 10. 12., in
torek, 11. 12. 2018
torek, 18. 6. 2019
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Program kulturnih dni
VSEBINA

ČAS

Dnevi kulturne dediščine: Srečno, Kekec
Gledališka predstava
Prešerno o Prešernu
Prireditev ob zaključku bralne značke
Program športnih dni
VSEBINA

KRAJ

29. 9. 2018

KD Bernik, Domžale

Branka Kralj Čižmešija

REALIZIRANO
sobota, 29. 9. 2018

spomladi 2019

Ljubljana

Maja Mušič

petek, 9. 11. 2018

6. 2. 2019

Trzin

Petra Mušič

četrtek, 7. 2. 2019

maj 2019

Trzin

razredničarki

petek, 10. 5. 2019

ČAS

KRAJ

NOSILEC

NOSILEC

Pohod na Dobeno

september 2018

Trzin

Zimski športni dan

glede na vrem. razmere

Trzin

december 2018

Kamnik

Petra Mušič

četrtek, 20. 12. 2018

maj 2019

Trzin

Ana Lončar Burjek

torek, 11. 6. 2019

oktober 2018

Kamnik

Petra Mušič

torek, 16. 10. 2018

Plavanje (športne aktivnosti v vodi)
Atletske igre
Pohod na Sv. Primoža nad Kamnikom

Nancy Vake

REALIZIRANO
sreda, 12. 9. 2018

Ana Lončar Burjek

četrtek, 21. 3. 2019

3.1.3.4 4. razred
Program naravoslovnih dni
VSEBINA

19. 11.in 20. 11. 2018

Volčji Potok, Arboretum

Mateja Košir

REALIZIRANO
pon, 19. 11., in tor, 20. 11. 2018

Kranjska sivka

21. 9. 2018

Brdo pri Lukovici, Čebelarski center Slovenije

Božena Opara

torek, 21. 5. 2019

Kraljestvo živali

marec/april 2019

Ljubljana, ZOO

mag. Marja Gerbec

ponedeljek, 1. 4. 2019

Vrste dreves in grmovnic

Program tehniških dni
VSEBINA
Kako premikamo predmete
Muzej pošte in telekomunikacij

ČAS

KRAJ, USTANOVA

ČAS

NOSILEC

KRAJ

november 2018
1. 12. 2018
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NOSILEC

REALIZIRANO

Trzin

razredničarke

pon, 17. 12. in sre, 19. 12. 18

Polhov Gradec

mag. Marja Gerbec

ponedeljek, 10. 12. 2018
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VSEBINA
Sestavljanje vezja in prevajanje električnega
toka
Ločevanje zmesi
Program kulturnih dni
VSEBINA
Likovno-glasbena delavnica
Kult. dediščina: Kjer preteklost sreča prihodnost
Lutkovna ali gledališka predstava
Program športnih dni
VSEBINA

ČAS

KRAJ

NOSILEC

marec 2019

Trzin

razredničarke

april 2019

Trzin

razredničarke

ČAS

KRAJ
Sorica, Groharjeva
domačija
Trzin
Ljubljana, Lutkovno
gledališče

3. 6.–5. 6. 2019
29. 9. 2018
februar 2019

KRAJ

sreda, 13. , sre., 20. in
četrtek, 21. 3. 2019
čet, 14. 3., pet, 15. 3., in sre,
20. 3. 2019

REALIZIRANO

Božena Opara

pon. – sre., 4.–6. junij 2019

Slavka Kozel

sobota, 29. 9. 2018

Božena Opara

torek, 12. 2. 2019

september 2018

Moravče

mag. Marja Gerbec

REALIZIRANO
sreda, 19. 9. 2018

Zimske dejavnosti (pohod, drsanje)

januar/februar 2019

Dobeno, Domžale

Mateja Košir

petek, 22. 2. 2019

Dejavnosti v fitnes centru

oktober/november

Ljubljana

Božena Opara

sreda, 14. 11. 2018

Atletske igre

maj 2019

Trzin

Slavka Kozel

četrtek, 23. 5. 2019

Pohod: slap Orglice

junij 2019

Kamniška Bistrica

mag. Marja Gerbec

sreda, 19. 6. 2019

NOSILEC

REALIZIRANO

Pohod na Limbarsko goro

ČAS

NOSILEC

REALIZIRANO

NOSILEC

3.1.3.5 5. razred
Program naravoslovnih dni
VSEBINA
Poskusi z vodo

ČAS

KRAJ, USTANOVA

september 2018

Plinologija

maj 2019

Naravne znamenitosti Rakovega Škocjana

8. 4. 2019

Krk
Ljubljana, Hiša
eksperimentov
Rakov Škocjan
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Slavka Kozel

ponedeljek, 17. 9. 2018

Mateja Peric

petek, 12. 4. 2019

Slavka Kozel

ponedeljek, 8. 4. 2019
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Program tehniških dni
VSEBINA
Prevajanje toplote

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO
četrtek, 21. 3. in
ponedeljek, 25. 3. 2019
četrtek, 21. 3. 2019

marec 2019

Trzin

razredničarki

Ogled muzeja premogovništva

april 2019

Velenje

Mateja Peric

Gibanje se prenaša

junij 2019

Trzin

razredničarki

Kolesarski izpit

junij 2019

Trzin

Jani Muha

četrtek, 20. 6. 2019

NOSILEC

REALIZIRANO
sobota, 29. 9. 2018

Program kulturnih dni
VSEBINA
Kult. dediščina: Kjer preteklost sreča prihodnost
En pesnik je živel, iz Vrbe je bil
Lutkovna ali gledališka predstava
Program športnih dni
VSEBINA

ČAS

KRAJ

čet.–pet., 6. in 7. junij 2019

29. 9. 2018

Trzin

Slavka Kozel

14. – 15. 1. 2019

Vrba, Žirovnica

Mateja Peric

ponedeljek, 14. 1., in
torek, 15. 1. 19

februar 2019

Ljubljana, Lutkovno
gledališče

Božena Opara

torek, 12. 2. 2019

september 2018

Krk

razredničarki

REALIZIRANO
sreda, 19. 9. 2018

januar/februar 2019

Dobeno/Domžale

Mateja Košir

petek, 22. 2. 2019

Atletske igre

maj 2019

Trzin

Slavka Kozel

četrtek, 23. 5. 2019

Športne aktivnosti v vodi

junij 2019

Ljubljana

Mateja Peric

ponedeljek, 17. 6. 2019

Pohod: slap Orglice

junij 2019

Kamniška Bistrica

mag. Marja Gerbec

sreda, 19. 6. 2019

Pohod na razgledno točko - Križ
Zimske dejavnosti (pohod, drsanje)

ČAS

KRAJ

9
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3.1.3.6 6. razred
Program naravoslovnih dni
VSEBINA
V gozdu – gozdna učna pot
Dan očarljivih rastlin
Na travniku
Program tehniških dni
VSEBINA
Tradicionalni slovenski zajtrk
Ročne spretnosti
Računalnik za vsakdanjo rabo, Varnost na
internetu, Spletna etika
Merjenje
Program kulturnih dni
VSEBINA
Tolkala v orkestru
Gledališka predstava
Naša kulturna dediščina

ČAS

KRAJ, USTANOVA

29. 9. 2018

Trzin

24. 5. 2019
maj/junij 2019

NOSILEC
Zdenka Oblak,
Maja Brozovič

Ljubljana, Biološko
središče

Zdenka oblak

Trzin

Zdenka Oblak

REALIZIRANO
sobota, 29. 9. 2018
petek, 24. 5. 2019
petek, 14. 6. 2019

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

16. november 2018

Trzin

petek, 16. 11. 2018

december 2018

Trzin

januar 2019

Trzin

maj/junij 2019

Trzin

Dušan Gorenec
Aleš Šporn,
Dušan Gorenec
Tamara Mršol,
Tatjana Tonin
Maja Završnik

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

10. 10. 2019

Ljubljana, Cankarjev
dom

Barbara Karba

sreda, 10. 10. 2018

naknadno

naknadno

Marjana Ipavec

petek, 15. 3. 2019

maj/junij 2019

Škofja Loka, Loški
muzej

Marjana A.Galjot

petek, 28. 9. 2018

Program športnih dni
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ponedeljek, 4. 3. 2019
ponedeljek, 15. 4. 2019
torek, 11. 6. 2019
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VSEBINA
Planinski pohod
Plavanje

ČAS

KRAJ

september 2018

Cerklje, Štefanja gora

oktober 2018

Ljubljana, Atlantis

NOSILEC
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič
Jani Muha

četrtek, 18. 10. 2018

sreda, 22. 5. 2019

Zimski športni dan

januar 2019

Bled, Kranjska Gora

Alpsko smučanje

januar 2019

Bodental

maj 2019

Trzin

Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič

KRAJ, USTANOVA

NOSILEC

Športne igre

REALIZIRANO
sreda, 12. 9. 2018

četrtek, 24. 1. 2019
četrtek, 31. 1. 2019

3.1.3.7 7. razred
Program naravoslovnih dni
VSEBINA
Metode ločevanja čistih snovi iz zmesi

ČAS
25., 26. september 2018

Trzin

Zdenka Oblak

Vretenčarji v ZOO

april/maj 2019

Ljubljana, ZOO

Zdenka Oblak

Ekosistemi

maj/junij 2019

Trzin

Zdenka Oblak

Program tehniških dni
VSEBINA
Požarna varnost
Električni tok
Dinamična geometrija
Vzdrževanje športne opreme

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO
torek, 25. 9., in
sreda, 26. 9. 2018
ponedeljek, 15. 4. 2019
torek, 11. 6. 2019

REALIZIRANO

oktober 2018

Trzin, Količevo

Aleš Šporn

petek, 19. 10. 2018

januar 2019

Trzin

Aleš Šporn

četrtek, 14. 3. 2019

januar/februar 2019

Trzin

Vanja Vogrin

petek, 25. 1., in ponedeljek,
28. 1. 2019

marec 2019

Pokljuka
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Aleš Šporn, Andreja
Vrhovec Kavčič

torek, 5. 3. 2019
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Program kulturnih dni
VSEBINA
Rastem s knjigo
Učenci oživljajo kulturno dediščino
Obisk galerije
Program športnih dni
VSEBINA
Planinski pohod

ČAS

KRAJ

september/oktober 2018

Domžale

Peter Štampar

29. 9. 2018

Trzin

Stanka Jaklič

REALIZIRANO
torek, 25. 9., in
sreda, 26. 9. 2018
sobota, 29. 9. 2018

maj 2019

Ljubljana

mag. Vesna Rakef

petek, 22. 2. 2019

KRAJ
Preddvor, Sv. Jakob
nad Preddvorom

NOSILEC
Jani Muha,
Andreja V. Kavčič
Jani Muha,
Andreja V. Kavčič
Jani Muha,
Andreja V. Kavčič
Andreja Vrhovec
Kavčič
Jani Muha,
Andreja V. Kavčič

ČAS
september 2018

Atletski peteroboj

september/oktober 2018

Trzin

Zimski športni dan

januar 2019

Bled, Kranjska Gora

Smučarski tek

marec 2019

Pokljuka

maj 2019

Trzin

Športne igre

NOSILEC

REALIZIRANO
sreda, 12. 9. 2018
četrtek, 4. 10. 2018
četrtek, 24. 1. 2019
sreda, 6. 3. 2019
sreda, 22. 5. 2019

3.1.3.8 8.razred
Program naravoslovnih dni
VSEBINA
Hrana, vonj in okusi

ČAS

KRAJ, USTANOVA

marec 2019

Astronomija

november 2018

Motnje hranjenja in pravilno prehranjevanje

april/maj 2019

Trzin
Trzin
BIC, Ljubljana, Ižanska c.
10

Program tehniških dni

12

NOSILEC
Simona Šiška

REALIZIRANO
ponedeljek, 15. 4. 2019

Maja Završnik

petek, 30. 11. 2018

Simona Šiška

četrtek, 25. 4. 2019
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VSEBINA
Toplotni stroji
Ravninska geometrija
Gonila v strojih
Kemijske reakcije in energija
Poskusi v fiziki
Program kulturnih dni
VSEBINA

ČAS

KRAJ

jesen 2018

Domžale, SŠTS

april 2019

Trzin

februar 2019

Trzin

junij 2019

Trzin

V. Vogrin, M.
Završnik, A. Šporn,
J. Klopčič
Aleš Šporn,
Zdenka Oblak
Maja Završnik

sreda, 8. 5. 2019
torek, 5. 3. 2019
sreda, 5. 6. 2019

20. 9. 2018

Dolenje Jezero

Tatjana Tonin

Po poti kulturne dediščine

6. 6. 2019

Doslovče

Andreja Rotar

četrtek, 6. 6. 2019

Učenci oživljajo kulturno dediščino

29. 9. 2018

Trzin

Stanka Jaklič

sobota, 29. 9. 2018

Zimski športni dan

ČAS

KRAJ
Gabrje, Sveti Jakob
nad Katarino

september 2018

NOSILEC

petek, 5. 10. 2018

Geografske značilnosti Notranjske

Planinski pohod

KRAJ

Aleš Šporn

REALIZIRANO

REALIZIRANO
četrtek, 20. 9. 2018

Program športnih dni
VSEBINA

ČAS

NOSILEC

NOSILEC
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič

REALIZIRANO
sreda, 12. 9. 2018

januar 2019

Bled, Kranjska Gora

Športne igre

maj 2019

Trzin

Kolesarjenje

junij 2019

Planica

Maja Završnik

torek, 18. 6. 2019

Planinski pohod

junij 2019

Planica

Maja Završnik

petek, 21. 6. 2019
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četrtek, 24. 1. 2019
sreda, 22. 5. 2019
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3.1.3.9 9. razred
Program naravoslovnih dni
VSEBINA

ČAS

Ogled jedrskega reaktorja

februar 2019

Podgorica

Vanja Vogrin

REALIZIRANO
ponedeljek, 11. 2. 2019

maj 2019

Trzin

Simona Šiška

petek, 17. 5. 2019

marec 2019

Trzin

Simona Šiška

ponedeljek, 15. 4. 2019

Ekosistemi v domačem kraju
Biotehnologija in mikrobiologija
Program tehniških dni
VSEBINA
Podjetniški dan (delavnice),
poklicno usmerjanje
Gibanje in energija
Prostorska geometrija

ČAS

KRAJ

8. januar 2019

Program kulturnih dni
VSEBINA
Kjer preteklost sreča prihodnost: Trubarjeva
domačija
Filmska vzgoja*

junij 2018

NOSILEC

NOSILEC
Ksenija Rojs Visković
v sodelovanju z Obrtno zbornico Domžale

Trzin

januar/februar
2019
maj/junij
2019

Priprava na valeto

KRAJ, USTANOVA

REALIZIRANO
torek, 8. 1. 2019

Trzin

Vanja Vogrin

torek, 19. 3. 2019

Trzin

M. Završnik, V. Vogrin, A. Šporn, J. Klopčič

torek, 28. 5. 2019

Trzin

Dragica Marinko, mag. Vesna Rakef, Aleš Šporn

ČAS

KRAJ

september 2018

Rašica, Turjak

april 2019

KD F. Bernika

Ogled kulturnih znamenitosti Ljubljane
junij 2019
*Realizirano: Učenci oživljajo kulturno dediščino, 29. 9. 2018, Trzin, S. Jaklič

Ljubljana
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NOSILEC
Marjana Ipavec

petek, 14. 6. 2019

REALIZIRANO
torek, 2. 10. 2018

Ksenija Rojs Visković

sobota, 29. 9. 2018

mag. Vesna Rakef

četrtek, 11. 4. 2019
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Program športnih dni
VSEBINA
Planinski pohod
Spoznajmo golf
Zimski športni dan

ČAS

KRAJ
Kranjski Rak, Velika
planina

september 2018
september 2018

Brdo pri Kranju

januar 2019

Bled, Kranjska Gora

Športne igre

maj 2019

Trzin

Športne dejavnosti v naravi

junij 2019

naknadno

15

NOSILEC
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič
Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič
Dragica Marinko,
mag. V. Rakef

REALIZIRANO
sreda, 12. 9. 2018
torek, 25. 9. 2018
četrtek, 24. 1. 2019
sreda, 22. 5. 2019
torek, 11. 6. 2019
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3.1.4 Realizacija izbirnih predmetov
a) Neobvezni izbirni predmeti
V tem šolskem letu smo izvajali pet neobveznih izbirnih predmetov: francoščino, nemščino,
računalništvo, umetnost in šport v osmih skupinah.

Dragica Marinko

PLANIRANO
ŠT. UR
70

REALIZIRANO
ŠT. UR
74

REALIZACIJA
V%
105,71

Francoščina 5

Dragica Marinko

70

64

91,43

Francoščina 6

Dragica Marinko

70

67

95,71

Nemščina 4

Mihael Božič

70

73

104,29

Nemščina 5,6

Mihael Božič

70

72

102,86

Računalništvo 4

Tamara Mršol

35

36

102,86

Računalništvo 5

Tamara Mršol

35

35

100,00

Računalništvo 6

Tamara Mršol

35

34

100,00

Šport 4,5

Jani Muha

35

37

97,14

Šport 5,6

Jani Muha

35

35

105,71

Umetnost 4,5,6

Vesna Rakef

35

33

100,00

PREDMET

UČITELJ

Francoščina 4

Povprečna realizacija pouka neobveznih izbirnih predmetov je bila 101,22%.

b) Obvezni izbirni predmeti
V 7., 8. in 9. razredu smo izvajali 16 obveznih izbirnih predmetov, ki so potekali v 18 skupinah:

Maja Završnik

PLANIRANO
ŠT. UR
35

REALIZIRANO
ŠT. UR
33

REALIZACIJA
V%
94,29

Francoščina I

Dragica Marinko

70

64

91,43

Francoščina II

Dragica Marinko

70

62

88,57

Francoščina III

Dragica Marinko

64

62

96,88

Izbrani šport-nogomet

Jani Muha

32

30

93,75

Izbrani šport-odbojka

Jani Muha

32

31

96,88

Likovno snovanje 1

Vesna Rakef

35

33

94,29

Likovno snovanje 3

Vesna Rakef

32

32

100,00

Nemščina I

Mihael Božič

70

68

97,14

Nemščina III

Mihael Božič

64

69

107,81

Aleš Šporn

35

37

105,71

Računalniška omrežja

Tamara Mršol

32

33

103,13

Sodobna priprava hrane

Dušan Gorenec

35

36

102,86

Šport za sprostitev

Jani Muha

35

33

94,29

Šport za zdravje

Jani Muha

35

36

102,86

PREDMET
Daljnogledi in planeti

Obdelava gradiv: les

UČITELJ
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Urejanje besedil

Tamara Mršol

PLANIRANO
ŠT. UR
35

Vzgoja za medije: radio

Maja Komjanc

35

31

88,57

Vzgoja za medije: tisk

Maja Komjanc

35

35

100,00

PREDMET

UČITELJ

REALIZIRANO
ŠT. UR
35

REALIZACIJA
V%
100,00

Učenci izberejo najmanj dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov, lahko pa tudi tri, če s tem
soglašajo njihovi starši. Večina učencev je izbrala dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov. Tri ure
pouka obveznih izbirnih predmetov so imeli praviloma učenci, ki so poleg enega tujega jezika v
soglasju s starši izbrali še katerega od ponujenih predmetov. Ena učenka je bila zaradi obiskovanja
glasbene šole z javnoveljavnim programom oproščena obiskovanja pouka obveznih izbirnih
predmetov. Povprečna realizacija obveznih izbirnih predmetov je bila 97,69%.

3.2
3.2.1

Realizacija razširjenega programa
Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je obiskovalo 237 učencev, ki so bili razporejeni v 10 oddelkov. Tedensko smo
realizirali 165 ur podaljšanega bivanja.

ODDELEK
PB 1

ŠTEVILO UČENCEV
26

UČENCI ODDELKOV
1. a

VODJA ODDELKA
Saša Repanšek

PB 2

27

1. b

Maja Komjanc

PB 3

24

2. a

Mimi Cotman Zupanc

PB 4

28

2. b

Simona Šiška

PB 5

21

3. a

Mihael Božič

PB 6

23

3. b

Jernej Jemec

PB 7

30

4. a in 4. b

mag. Vesna Rakef

PB 8

29

4. a in 4. c

Marijana Petek

PB 9

15

5. a

Barbara Karba

PB 10

14

5. b

Barbara Karba

3.2.2 Jutranje varstvo
Organizirali smo tri skupine jutranjega varstva. V prvi skupini je jutranje varstvo potekalo od 6.05 do
8.05. Ob 7.05 se je v okviru nadstandardnega programa šole pričelo jutranje varstvo v drugi skupini
in potekalo do 8.05, ob 7.35 pa še v tretji skupini.
17
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V jutranje varstvo je bilo vključenih 35 prvošolcev in 57 učencev 2., 3., 4. in 5. razreda.

ČAS
6.05–8.05

PONEDELJEK
Nancy Vake

TOREK
Nancy Vake

SREDA
Šiška Simona

ČETRTEK
Šiška Simona

PETEK
Nancy Vake

7.05–8.05

Andreja Karner

Andreja Karner

mag. Marja Gerbec

Božena Opara

Božena Opara

7.35–8.05

Dušan Gorenec

Tatjana Tonin

Tatjana Tonin

Dušan Gorenec

Petra Mušič

3.2.3 Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka
Realizacija dopolnilnega pouka

Število ur po
predmetniku

I. + II.

I. + II. [%]

DOP FIZ 8

17,5

17

97,1

DOP FIZ 9

16

23

143,8

DOP KEM 8

17,5

15

85,7

DOP KEM 9

16

17

106,3

DOP MAT 6

17,5

18

102,9

DOP MAT 7

17,5

17

97,1

DOP MAT 8

17,5

22

125,7

DOP MAT 9

16

18

112,5

DOP SLJ 6

17,5

18

102,9

DOP SLJ 7

17,5

18

102,9

DOP SLJ 8

17,5

13

74,3

DOP SLJ 9

16

17

106,3

DOP TJA 6

17,5

17

97,1

DOP TJA 7

17,5

14

80

DOP TJA 8

17,5

15

85,7

DOP TJA 9

16

14

87,5

Povprečna realizacija dopolnilnega pouka je bila 95,93%.
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Realizacija dodatnega pouka

DOD MAT 6

Število ur po
predmetniku
17,5

I. + II.

I. + II. [%]

12

68,6

DOD FIZ 8

17,5

18

102,9

DOD FIZ 9

16

17

106,3

DOD KEM 8

17,5

21

120

DOD KEM 9

16

16

100

DOD MAT 7

17,5

21

120

DOD MAT 8

17,5

18

102,9

DOD MAT 9

12

12

100

DOD SLJ 6

17,5

12

68,6

DOD SLJ 7

17,5

17

97,1

DOD SLJ 8

17,5

12

68,6

DOD SLJ 9

16

13

81,3

DOD TJA 6

17,5

16

91,4

DOD TJA 7

17,5

15

85,7

DOD TJA 8

17,5

17

97,1

DOD TJA 9

16

15

93,8

Povprečna realizacija dodatnega pouka je bila 100,78 %.

3.2.4 Realizacija interesnih dejavnosti

INTERESNA DEJAVNOST

angleška bralna značka
atletika

bralna značka + eko bralna
značka

PLANIRANO
ŠT. UR

MENTOR/-ICA
Branka Kralj Čižmešija
Andreja Rotar
Stanka Jaklič
Lea Zupanc
Slavka Kozel
Sara Rode
Branka Kralj Čižmešija
Maja Mušič
Andreja Karner
Petra Mušič
Ana Lončar Burjek
mag. Marja Gerbec
Mateja Košir

19

30

REALIZIRANO REALIZACIJA
ŠT. UR
V%
4,4
13,8
21,2
27
28
93
8,7 + 4,5
9 + 4,5
8,3 + 4,2
9 + 4,6
7,3 + 3,6
6,7 + 3,8
6,6 + 3,3
5 + 3,7
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INTERESNA DEJAVNOST

cici pevski zbor
eko krožek*

PLANIRANO
ŠT. UR

MENTOR/-ICA
Božena Opara
Slavka Kozel
Mateja Peric
Marjanca Ipavec
Andreja Rotar
Marjana Anžič Galjot
Maja Komjanc
Božena Opara
Barbara Karba
AlterEko

REALIZIRANO REALIZACIJA
ŠT. UR
V%
5,6 + 3,5
9,3 + 4,7
9,3 + 4,7
8
11,3

76

66,7

88

35

51

146

francoska bralna značka

Dragica Marinko

francoski dramski krožek**

Dragica Marinko

20

0

geografski krožek

Tatjana Tonin

12

10

83

glasbena ustvarjalnica I

Barbara Karba

30

26

87

ID šport 1. a

Sara Rode, Nancy Vake

35

33

94

ID šport 1. b

Andreja Vrhovec Kavčič

35

35

100

ID šport 2. a

Maja Mušič

35

34

97

ID šport 2. b

Andreja Karner

35

37

106

ID šport 3. a

35

37

106

35

37

106

ID šport 4. b in 4. a

Petra Mušič
Ana Lončar Burjek,
Branka Kralj Čižmešija
Božena Opara

35

36

103

ID šport 4. c in 4. a

Marja Gerbec

35

36

103

Jani Muha

24

17

71

mag. Vesna Rakef

76

65,4

86

Saša Dolar, Nina Zupan
Marijana Petek,
Ksenija Rojs Visković
Lea Zupanc (6), Vesna Rakef (1),
Simona Šiška (8)
Aleš Šporn

35

36

103

35

28

80

35

15

43

38

32

84

naravoslovne delavnice

Simona Šiška

30

28

93

naravoslovne urice

Zdenka Oblak

10

10

100

nemška bralna značka

Mihael Božič

novinarske dejavnosti

Maja Komjanc

20

40

200

Mateja Košir, Barbara Karba

76

72,9

96

Tamara Mršol

15

15

100

raziskovalna dejavnost

Slavka Kozel

45

20

44

sprostitvena dejavnost I

Mateja Peric

35

35

100

sprostitvena dejavnost II

Nancy Vake

35

36

103

sprostitvena dejavnost III

Slavka Kozel

35

36

103

sprostitvena dejavnost IV

Mateja Košir

35

38

109

ID šport 3. b

kolesarski krožek
likovni krožek
ljudske igre in plesi
medvrstniška mediacija
moč miselnosti
modelarski krožek 6

otroški pevski zbor
računalniški krožek Bober

20

4
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INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR/-ICA

sprostitvena dejavnost V

Božena Opara

PLANIRANO
ŠT. UR
18

sprostitvena dejavnost VI

Sara Rode

18

18

100

sprostitvena dejavnost VII
šolska skupnost in
otroški parlament
tipkopis

Kaja Vlahinja
Ana Lončar Burjek
Barbara Karba
Marjana Anžič Galjot

18

19

106

17

11

55

30

17

57

TPLG

Stanka Jaklič

50

50

100

vesela šola

Božena Opara

30

30

100

Dragica Marinko

15

3

19

zgodovinski krožek

REALIZIRANO REALIZACIJA
ŠT. UR
V%
18
100

*Eko krožek se je izvajal v sodelovanju z zavodom AlterEko.
**Dejavnost francoski dramski krožek se ni izvajala.

Povprečna realizacija interesnih dejavnosti je bila 93,6 %.

Športne interesne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji mentorji

IME IN PRIIMEK

SKUPINA

DRUŠTVO

PLANIRANO UR

ŠTEVILO UR

REALIZACIJA
V%

Gašper Papež

košarka učenci

100

100

100

100

120

120

športno plezanje

KK Helios
Strelsko društvo
Trzin
PD Onger

Franc Brečko

streljanje

Aljaž Pavšek

60

60

100

Emil Pevec

planinski krožek

PD Onger

60

30

50

namizni tenis

NTS Mengeš

70

70

100

Grega Orel

odbojka učenke

ŽOK Domžale

60

60

100

Maja Grintal

košarka učenke

ŽKK Domžale

100

50

50

Tomaž Jarc

atletika

AK Domžale

60

60

100

David Orešnik
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3.2.5 Realizacija šol v naravi
NAZIV ŠOLE V
NARAVI, TABORA, RAZRED
EKSKURZIJE
Poletna šola v
1.
5.
naravi
Zimska šola v
2.
6.
naravi

ŠTEVILO
VSEH
UČENCEV

ŠTEVILO
UČENCEV +
UČITELJEV

KRAJ

ČAS

VODJA

56

52 + 4

Vantačići
(Krk)

17.–21. 9. 2018

Slavka Kozel,
Jani Muha

48

42 + 3

BodentaL

28. 1.–1. 2. 2019

Jani Muha

ŠTEVILO
UČENCEV +
UČITELJEV IZ
ŠOLE

KRAJ

ČAS

VODJA

17 + 2

CŠOD
Burja

14.–16. 9. 2018

39 + 5

Pokljuka

4.–6. 3. 2019

Mateja Košir

3.2.6 Realizacija nadstandardnega programa
NAZIV ŠOLE V
NARAVI, TABORA,
EKSKURZIJE

RAZRED

1.

Mediatorski tabor

6.–8.

2.

Tekaški tabor

7.

ŠTEVILO
VSEH
UČENCEV

44

Ksenija Rojs
Visković
Andreja
V. Kavčič

3.

Naravoslovno-raziskovalni tabor

4.

61

57 + 5

CŠOD Fara

4. 3.–6. 3. 2019
(4. a, 4. b)
6. 3.–8. 3. 2019
(4. c)

4.

Naravoslovno-raziskovalni tabor

2.

53

48 + 4

CŠOD
Čebelica

20.–22. 3. 2019

Maja Mušič

45 + 3

Avstrija

19. 4. 2019

Mihael
Božič

34 + 3

Francija

28. 5.–31. 5 .
2019

Dragica
Marinko

3.6.–7.6.2019

Sara Anžin

17.–21. 6. 2019

Maja Završnik

celo leto
celo leto

Simona Šiška
Andreja V.
Kavčič, Jani
Muha

5.

Ekskurzija v
Avstrijo

6.

Ekskurzija v Pariz

7.

Plavalni tečaj 1.r

izbirni
predmeti
NI1, NI2,
NI3, LS1,
LS3
izbirni
predmeti
NI2, NI3,
LS3
1.

8.

Športni teden

8.

34

9.

Jutranje varstvo

2.–5.

92

Ljubljana
CŠOD
Planica
šola

10
.

Nadstandardni
prog. športa

2., 3. in
5. r

vsi

šola

53

53 + 3
33 + 3

Likovni tabor zaradi premajhnega števila prijavljenih ni bil realiziran. Realizirana je bila tudi pevska
sobota.
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3.2.7 Vzgojno delovanje šole
Veljavni predmetnik v prvem triletju ne predvideva ur oddelčne skupnosti. Skoraj v vseh oddelkih
drugega in tretjega triletja smo realizirali več ur oddelčne skupnosti, kot je bilo načrtovano.
Povprečna realizacija ur oddelčne skupnosti v drugem in tretjem triletju je bila 105,24%.

ODDELEK

PLANIRANO ŠT. UR

REALIZIRANO ŠT. UR

REALIZACIJA V %

4. a

17,5

19

102,9

4. b

17,5

18

102,9

5. a

17,5

18

97,1

5. b

17,5

19

97,1

6. a

17,5

18

102,9

6. b

17,5

18

102,9

7. a

17,5

21

108,6

7. b

17,5

21

108,6

8. a

17,5

19

108,6

8. b

17,5

19

108,6

9. a

16

19

112,5

9. b

16

19

112,5

V tem šolskem letu je bilo v skladu z Vzgojnim načrtom Osnovne šole Trzin izrečena in izvedena množica
vzgojnih ukrepov. Po pogostosti so si v prvem triletju vzgojni ukrepi sledili takole: ustno opozorilo, pogovor z
učencem, pisno obvestilo staršem (»podpis«), podaljšanje rediteljstva, čiščenje in urejanje šolskih prostorov,
odstranitev iz učilnice, govorni nastop in odvzem elektronskih naprav.
Tudi v drugem triletju je bilo izrečenih največ ustnih opozoril in opravljenih pogovorov z učenci. V primerjavi
s prvim triletjem je bilo izdanih veliko več pisnih obvestil staršem ter opravljenih telefonskih in osebnih
pogovorov s starši učencev, ki so kršili pravila šolskega reda.

V tretjem triletju je bil pogost ukrep telefonski pogovor s straši. Nekajkrat pa je bila učencem odvzeta
elektronska naprava. Učiteljski zbor je izrekel dva vzgojna opomina.

Najboljši učenci, ki so se udeležili sprejema pri županu Petru Ložarju 12. junija v dvorani Marjance
Ručigaj, so bili tisti, ki so v šolskem letu 2018/19 osvojili dosežke na državnem nivoju.
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4

REALIZACIJA DRUGIH NALOG ŠOLE

4.1. Delo šolske svetovalne službe
Potekalo je v skladu z letnim delovnim načrtom šole. Koordinatorka in vodja šolske svetovalne službe
je bila šolska psihologinja Ksenija Rojs Visković. Delo je zajemalo naslednja področja:

4.1.1 Šolanje
V okviru postopka vpisa v 1. razred sem v mesecu januarju in februarju načrtovala, koordinirala,
izvedla in analizirala vpis šolskih novincev. V našo šolo se je vpisalo 46 otrok, od tega je bilo všolanih
37 otrok. Starši 9 otrok so zaprosili za odlog všolanja. Otroke sem testirala s testom šolske zrelosti
in na komisiji smo se odločili, da je odlog z ozirom na otrokovo intelektualno, socialno in čustveno
zrelost ustrezna odločitev.
V mesecu februarju sem opazovala otroke v vrtcu in opravila razgovore (anamneze) s posameznimi
starši, ki so izrazili potrebo po razgovoru pred vstopom v šolo.
V mesecu februarju sva v vrtcu skupaj s svetovalno delavko vrtca izvajali socialne igre v skupinah
otrok, ki bodo naslednje šolsko leto vključeni v prvi razred. S tem sem pridobivala informacije o
njihovi socialni zrelosti in medsebojnih interakcijah.
Skozi šolsko leto sem opazovala prilagajanje otrok na šolo s poudarkom na prvem razredu ter
pomagala učencem pri vključevanju v razredno skupnost. Sodelovala sem z učiteljicami 1. razredov
pri socialni integraciji otrok.
Skozi vse leto sem urejala šolsko dokumentacijo o vpisanih in prešolanih učencih (v programu
eAsistent). V aplikaciji Ministrstva za šolstvo in šport sem urejala podatke o učencih 9. razreda za
potrebe vpisa v srednjo šolo. Urejala sem tudi podatke o učencih v CEUVIZ na portalu MSŠ.
Izvedla sem tudi vse popoldanske govorilne ure, ki so bile opredeljene v LDN šole, ter veliko
razgovorov s starši v dopoldanskem času.

4.1.2 Učenje in poučevanje
Med letom sem nudila redno individualno ali občasno svetovanje učencem in staršem o učni,
vedenjski ali drugi osebnostni problematiki. Na svetovanje so prišli na predlog staršev, učitelja ali
samostojno. Skrbela sem za koordinacijo pomoči (ZD Domžale, defektolog, Center za socialno delo,
Svetovalni center, Pediatrična klinika, pedopsihiatrija …). Za učence v redni obravnavi sem vodila
osebne mape in zapisnike timskih sestankov.
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Pripravljala sem poročila o učencih s posebnimi potrebami za postopke usmerjanja ter poročila ob
preverjanju ustreznosti odločbe preko Zavoda za šolstvo. Sodelovala sem v strokovnem timu za
pripravo, izvajanje in evalvacijo individualiziranega programa za učence s posebnimi potrebami. Z
učitelji sem pripravljala individualne projekte pomoči za učence, ki imajo primanjkljaje na
posameznih področjih učenja in so bili deležni 1. stopnje pomoči po Konceptu učne težave. S
projektom pomoči smo seznanili tudi starše in jih pravočasno opozorili na težave ter jim predstavili
načrt pomoči ter ustrezne napotke za delo doma.
Več učencev sem imela na predlog učitelja v 2. stopnji pomoči, kjer sem poglobila in razširila
diagnostiko specifičnih učnih težav s pomočjo SNAP-a. Ugotovitve težav sem posredovala učiteljem
in staršem ter pripravila priporočila za pomoč učitelju v razredu in doma. Po potrebi sem tudi nudila
individualno pomoč učencem (vaje fonološkega zavedanja, vaje koncentracije, vaje grafomotorike
…).
Sodelovala sem z učiteljico in izvajalko individualnih ur slovenskega jezika v zvezi z učenci tujci, ki so
letos prvo leto vpisani v naši šoli. Pripravili smo tudi individualizirane programe. Skozi vse leto sem
spremljala njihovo napredovanje na učnem in socialnem področju. Vključena sem tudi v projekt
Soočanja z izzivi medkulturnega sobivanja.
Vodila sem postopek evidentiranja, identificiranja nadarjenih učencev in nudila pomoč razrednikom
pri pripravi individualiziranih programov za nadarjene učence. V tem šolskem letu smo identificirali
1 učenko 6. razreda in 2. Učenca iz 8. razreda.
Z identificiranimi učenci in njihovimi starši sem opravila individualne razgovore o nadarjenosti, o
potrebah in željah za razvijanje njihovih potencialov. Za vse ostale nadarjene učence naše šole smo
pripravili individualizirane programe in jih ob koncu leta evalvirali.
V okviru razrednih ur ali v času nadomeščanj sem imela v različnih razredih socialne igre,
sprostitvene tehnike in delavnice na temo: učenje učenja, samopodoba, asertivnost, reševanje
konfliktov, čuječnost, sprejemanje drugačnosti, o odločanju, o učenju in dejavnosti za razvijanje
čustvene inteligence ter teme iz psihologije za najstnike.
Bila sem mentorica izvajalki učne pomoči (pisanje domačih nalog) posameznim učencem razredne
stopnje preko Društva prijateljev mladine Trzin in učenkam prostovoljkam, ki so nudile učno pomoč
učencem.
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4.1.3 Telesni, osebni in socialni razvoj
Koordinirala sem pomoč učencem s težavami v osebnostnem razvoju (zdravnik, logoped, specialni
pedagog, pedopsihiater, klinični psiholog …) in sodelovala v različnih strokovnih timih.
Svetovala sem staršem in učiteljem o učinkovitih pristopih k otroku s težavami in starše po potrebi
usmerjala v druge zunanje institucije.
Sodelovala sem s Centrom za socialno delo Domžale pri projektu Socialno učenje, v katerega je
vključenih nekaj naših učencev, ki imajo pomoč prostovoljca na domu.
Koordinirala in načrtovala sem preventivne programe za učence predmetne stopnje:
Odraščanje in mi (MISS) in Mladinske delavnice (Društvo za preventivno delo) za učence 8. razreda.
Učenci 7. razreda so imeli tudi delavnice o zdravi spolnosti (gospa Ula Hribar Babinski), učenci 9.
razreda pa predavanje o drogah (g. Aleš Bartol). Učenci 6. razredov so imeli program preventive in
osveščanja preko Društva paraplegikov – Različnost je zakon.
Organizirala sem tudi ogled filma »Kapitan Fantastični» za učence 9. razreda, po ogledu smo imeli
razgovor o filmu.
Koordinirala sem delo Društva za preventivno delo, v okviru katerega smo imeli na šoli Mladinske
delavnice za učence obeh osmih razredov.
Skupaj s svetovalno delavko vrtca sva načrtovali, pripravili in v celoti realizirali nadaljevanje projekta
Vrstniška mediacija. Izvedli sva že 14. začetni in nadaljevalni tabor, na katerem sva usposobili nove
mediatorje ter poglobili in razširili znanje že usposobljenih mediatorjev.
Še naprej vodim projekt CAP v namene preventive zlorabe otrok. CAP-pristop zmanjšuje ranljivost
otrok in krepi zaščitne dejavnike. V mesecu februarju smo izvedli delavnice za učence 3. razredov,
ki so vsebovale prizor z nasilnim vrstnikom, z neznanim odraslim ter prizor s poznanim odraslim.
Učence smo s prikazovanjem iger vlog in pogovorom učili štiri samozaščitne veščine: reci ne, pojdi
stran, kriči in povej ter jih opolnomočili za samozaščitna ravnanja v ogrožujočih situacijah. Z učenci
4. razredov smo imeli obnovitvene delavnice, na katerih so ponovili in utrjevali že pridobljeno
znanje.
Delavnice bomo izvajali tudi v naslednjih letih v 3. in 4. razredih.
Vključena sem v projekt Varne točke v Trzinu, ki so namenjene otrokom, da se vanje zatečejo, če se
znajdejo v kakršnikoli stiski.
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Za učence od 6. do 9. razreda smo organizirali izkustveno delavnico "Kako se učimo?", na kateri so
učenci spoznali in ozavestili svoj cilj učenja ter spoznali pristope organizacije in časovnega
načrtovanja učenja za ocenjevanje (v izogib kampanjskemu učenju).
V drugem delu delavnice so se seznanili z izbranimi tehnikami učenja, ki lahko pripomorejo k
učinkovitejšemu učenju.
Delavnica je bila izkustvena, vsak učenec/učenka je prejel/-a gradivo, ki mu/ji bo v kasnejšo pomoč
pri učenju doma.

V 1. delu delavnice (individualno in skupinsko delo) so učenci spoznali, zakaj in kdaj se učimo:






cilji učenja,
organizacija/načrtovanje učenja (časovna priprava na test),
kako umestiti učenje v popoldanski čas,
kdaj in kako vključiti odmore v čas učenja,
aktivno/pasivno učenje.

V 2. delu pa (delo v skupinah), kako in kje se učimo:







uporaba Paukove metode,
koristi in uporaba miselnega vzorca,
koristi in uporaba post-it listkov za učenje,
uporaba zgodb, sličic, rim pri učenju,
uporaba asociacij,
uporaba tehnik učenja na primerih in/ali pri konkretni učni snovi.

Delavnice je izvajala Lea Čerin, mentorica za uspešno učenje, univ. dipl. pedagoginja, ILE Learning
Coach, MISP inštruktorica za masaže otrok v šolah in vrtcih.
Za našo šolo je bila na voljo ob torkih in petkih, po dve šolski uri za vsak oddelek.
Delavnice so bile za učence brezplačne.

4.1.4 Socialno-ekonomske stiske
S pomočjo pravilnika o regresiranju šole v naravi sem vodila in sodelovala pri dodeljevanju
regresirane šole v naravi za učence s slabšim socialno-ekonomskim statusom. Predlagala sem tudi
učence za obiskovanje brezplačne kolonije na otoku Krku ter zdravstvene kolonije preko ZPM Moste
Polje. Za posamezne učence naše šole sem tudi podala predloge in mnenja za projekt »Botrstvo«.
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4.1.5 Šolska kultura, klima, red
Svetovala in organizirala sem pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami. Svetovala in
sodelovala z učitelji in s starši učencev z vzgojnimi težavami. Skupaj z razrednikom smo po potrebi
pripravili načrt modifikacije vedenja. Vključevala sem se v merjenje socialne klime in urejanja
medosebnih odnosov med učenci razredov, ki imajo težave na socialnem, čustvenem področju.
Spremljala sem osebnostni razvoj učencev, ki so imeli težave na določenih področjih.
Redno sem obiskovala aktiv šolskih svetovalnih delavcev, študijska srečanja v okviru mentorske
mreže šol in sekcijo šolskih psihologov. V svojem prostem času sem se udeleževala posameznih
strokovnih predavanj in izobraževanj.
Prav tako sem sproti načrtovala in analizirala lastno delo. Udeležila sem se vseh izobraževanj, ki so
bila organizirana na šoli. Redno spremljam strokovno literaturo in se nenehno dodatno izobražujem.

4.1.6 Delo z nadarjenimi
Odkrivanje nadarjenih učencev je potekalo v skladu s Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev v
šoli. V mesecu decembru smo zaključili s postopkom identifikacije. Identificirana je bila 1 učenka 6.
razreda in 2 učenca 8. razreda.
V tem šolskem letu smo imeli na šoli 12 identificiranih nadarjenih učencev od 6. do 9. razreda.
Razredniki so v sodelovanju z učitelji in s svetovalno službo oblikovali individualizirane programe, pri
katerih so sodelovali tako učenci kot tudi njihovi starši.
Nadarjeni učenci so imeli v skladu z individualiziranimi programi možnost razširjanja in poglabljanja
temeljnega znanja, hitrejše napredovanje, določene individualne zadolžitve,
seminarske in raziskovalne naloge, nivojski pouk, izbirne predmete, interesne dejavnosti, natečaje,
možnost osebnega svetovanja in svetovanje pri izbiri poklica.
Nadarjeni učenci so se vključevali v dodatni pouk in se udeleževali tekmovanj iz različnih področij. S
svojimi raziskovalnimi nalogami so sodelovali tudi na regijskem srečanju mladih raziskovalcev. V
septembru so se učenci od 5. do 8. razreda usposabljali za nove vrstniške mediatorje, tisti, ki pa so
bili na taboru že lansko leto, pa so poglabljali in razširjali znanje s področja komunikacije, konfliktov
in vodenja mediacije.
Učenci so se še naprej vključevali v ostale programe, ki jih imamo za delo z nadarjenimi.
Svetovalna delavka je evalvirala programe za nadarjene učence s pomočjo samoocenjevalnega
vprašalnika za nadarjene učence. V glavnem so bili učenci zadovoljni s programom , z vsebinami in
s prilagoditvami, ki so jih izvajali učitelji pri posameznih predmetih. Ocenili so svojo uspešnost,
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dosežke in razmišljali o željah in predlogih v naslednjem šolskem letu. V glavnem si želijo podoben
program, le nekateri bi želeli razvijati svoje talente še bolj poglobljeno na določenih področjih. Želijo
si več kakovostnih prilagoditev znotraj pouka in ne toliko obremenitev z dodatnimi nalogami.

Evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev:















identifikacija evidentirane učenke 6. razreda in 2 učencev 8. razreda, razgovori s starši o poteku in
rezultatih identifikacije;
učitelji v letošnjem šolskem letu niso evidentirali nobenega učenca;
priprava in izdelava individualiziranih programov za nadarjene učence (razgovori s starši, z učenci,
učitelji);
začetek evidentiranja potencialno nadarjenih učencev v letošnjem šol. l., izvedba celotnega postopka
evidentiranja potencialno nadarjenih učencev (evidentiranje 1 učenke 5. razreda in 2 učencev 7.
razreda);
pridobitev soglasja staršev za identifikacijo nadarjenih učencev;
kvantitativna in kvalitativna analiza ocenjevalnih lestvic nadarjenosti učencev, ki jo izpolnjujejo
učitelji;
organizacija testiranja potencialno nadarjenih s testom sposobnosti (Ravenove matrice, oblika SPM
in APM) in testom ustvarjalnosti (Torrancev test ustvarjalnosti);
interpretacija testov in analiza rezultatov;
seznanitev oddelčnih učiteljskih zborov z rezultati in potrditev nadarjenih učencev;
informiranje staršev in učencev o rezultatih ter pridobitev soglasij za izdelavo individualiziranih
programov;
individualni razgovori s posameznimi učenci in njihovimi starši o potrebah, željah in pričakovanjih pri
pripravi IP;
sodelovanje z učitelji pri izdelavi individualiziranih programov za nadarjene učence;
koordinacija in sodelovanje pri evalvaciji programov ob 1. ocenjevalnem obdobju in ob koncu šol.
leta (individualni razgovori z učenci in samoocena nadarjenega učenca).

Ostalo delo z nadarjenimi učenci:







organizacija in vodenje tabora Vrstniška mediacija (za nadarjene učence),
koordinacija vodenja medvrstniške mediacije med šolskim letom,
osebno svetovanje učencem,
priprava poročil o odkriti nadarjenosti za potrebe srednje šole,
izdaja potrdil o odkriti nadarjenosti,
članica strokovne skupine za pripravo in evalvacijo vseh IP.

4.1.7 Karierna orientacija
Karierna orientacija zajema svetovalno delo z učenci, svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi
delavci šole, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in vodstvom šole. V okviru
29

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/19

številnih predmetov spoznavanje poklicnega področja poteka znotraj pouka, svetovalna služba pa
se s karierno orientacijo aktivno vključuje v delo z učenci od 8. in 9. razreda.

Poklicno informiranje in svetovanje v 9. razredu:















roditeljski sestanek za starše devetošolcev – Dejavniki poklicnega odločanja;
izvedba anketnega vprašalnika o izbiri poklica v mesecu novembru (v računalnici);
priprava pisnih in spletnih obvestil za učence in starše (program karierne orientacije,
rokovnik vpisa, omejitve vpisa, štipendije, dogodki v zvezi s poklicnim inf.);
roditeljski sestanek s starši o Razpisu za vpis v srednje šole (marec);
testiranje učencev z računalniškim testom Kam in kako (KIK);
razredne ure o dejavnikih poklicnega odločanja, poklicih in šolah;
predstavitev srednjih šol na naši šoli (december, januar);
individualni razgovori z vsemi učenci o poklicni nameri;
delavnice-odkrij svoj poklic (igralni komplet poklicnih kart);
individualni razgovori s starši o poklicni nameri otrok (po želji in dogovoru);
Obrtna zbornica Domžale – podjetniški dan;
izpolnjevanje in zbiranje prijav za vpis v srednjo šolo;
informiranje o poteku izbirnega postopka;
informacije za učence in starše o razpisu za štipendije.

Poklicno informiranje in svetovanje v 8. razredu:









predstavitev šol in poklicev osmošolcem;
seznanitev učencev z računalniškim testom Kam in kako (KIK);
predavanje, delavnice o interesih, sposobnostih;
informiranje učencev o uporabnih spletnih straneh o poklicnem usmerjanju v računalnici;
stalno urejanje »kotička« Poklicne informacije;
predstavitev srednješolskega sistema izobraževanja;
informiranje o elementih odločanja;
spletne strani z informacijami o programih, poklicih, šolah, štipendijah …

V letošnjem šolskem letu se je v srednje šole vpisalo 45 učencev devetega razreda naše šole. 29
učencev (64,4 %) se je vpisalo v gimnazijske programe, 13 učencev (28,8 %) v programe srednjega
strokovnega izobraževanja (4 leta) in 3 učenci (6,6 %) v programe srednjega poklicnega
izobraževanja.
Številčno stanje po posameznih šolah in programih je razvidno spodaj v preglednici:
PROGRAM

SREDNJA ŠOLA

ŠT. UČENCEV

Gimnazijski
programi

Gimnazija Šentvid (šport. odd.)

1

Gimnazija Bežigrad

5
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Programi srednjega
strokovnega
izobraževanja

Gimnazija Poljane

1

Gimnazija Šiška (šport. odd.)

1

Gimnazija Ledina

6

Gimnazija Vič

1

Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik

3

Srednja šola Domžale (spl. gim.)

2

Ekonomska šola Ljubljana (ekon. gim.)
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (spl. gim.,
umet. gim. – gled. in film)
Elektrotehniško računalniška strokovna šola in gimnazija
Ljubljana (tehn. gim.)
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana (umet. gim.)
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo (Tehnik oblikovanja,
Fotografski tehnik)
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
(Farmacevtski tehnik, Tehnik lab. biomedicine)
BIC Ljubljana (Veterinarski tehnik)
Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik (Vzgojitelj predšolskih
otrok)
Srednja šola za gost. in turizem (Gastr.-tur. tehnik)
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekom. Ljubljana
(Tehnik elektronskih kom.)
Srednja gradbena, geod. in okoljevarstvena šola Lj.

4

Programi srednjega
poklicnega
izobraževanja

4.2

1+1
2
1
1+1
1+1
1
1
1
2
1

Srednja šola Domžale (Tehnik računalništva)

2

Ekonomska šola Ljubljana (Ekonomski tehnik)

1

Srednja šola za gost. in turizem (Gastronom hotelir)

1

BIC Ljubljana (Slaščičar)

1

Srednja šola tehniških strok Šiška (Računalnikar)

1

Delo šolske knjižnice

V tem šolskem letu je delo v knjižnici potekalo v okviru delovnega načrta z izjemo, da je delo
knjižničarja do sredine januarja 2019 opravljal Peter Štampar. Sredi februarja 2019 sem se vrnila s
porodniškega dopusta na polovični delovni čas. Za drugo polovico je bila konec februarja zaposlena
Nina Razgoršek. Vmesni čas je za nekaj ur tedensko v knjižnici izposojala Simona Črnivec. Novost je
tudi, da smo s septembrom 2018 začeli s prehodom na Cobiss.

Izbira in naročanje gradiva sta potekala po ustaljenem redu. Nove ponudbe sem spremljala prek
katalogov, obiskov zastopnikov založb, in preko različnih strokovnih revij, interneta, izobraževanj
in izmenjav izkušenj.
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Bogatejši smo postali za 180 enot knjižničnega gradiva. Od tega je bilo strokovnega gradiva
namenjenega učiteljem 30 enot, neknjižnega gradiva 1 enota in 150 enot mladinske literature –141
enot leposlovne in 11 poučne. Učbenikov nabavljenih za potrebe učbeniškega sklada je bilo vpisanih
183 enot. Odpisali smo 228 enot dotrajanih, zastarelih ali izgubljenih enot gradiva.

V tem šolskem letu smo zabeležili 5.727 izposoj in vračil gradiva. Izposojenih je bilo 9.971 enot
knjižničnega gradiva. Zraven lahko prištejemo še približno 150 ročnih izposoj. Urnik izposoje se je
med šolskim letom spreminjal, zaradi menjave kadra in prehoda na nov sistem.

V sistem Cobiss je bilo vpisanih 3.456 enot otroških knjig (502 enot je vpisal Peter Štampar, 2.954 pa
Nina Razgoršek). Nina Razgoršek je vpisala tudi 2.265 enot učbenikov za učbeniški sklad. V Cobiss
smo vpisali tudi 15 uporabnikov (učitelji), ki imajo izposojenega 271 enot gradiva. Izposoj v Cobissu
je bilo 28.

Predstavitve novosti: Večina novih knjig je bila predstavljenih na polici namenjeni novostim v
knjižnici, v zbornici na konferencah in oglasni tabli, individualno in preko elektronske pošte.

Bralno značko je opravilo 325 učencev, kar je 74 % vseh učencev. Letos so bralno značko opravili vsi
učenci 1. in 5. razreda. V 2., 3. in 4. razredu je BZ še vedno opravila velika večina učencev. Prvi
občutnejši padec bralnih značkarjev je bil v 6. razredu, kjer je BZ opravilo nekaj več kot polovica
učencev, prav tako v 7. razredu. Čeprav je bil 7. B svojevrsten fenomen, saj so BZ opravili vsi, razen
dveh učenk. V 8. razredu pa število opravljenih BZ pade pod tretjino vseh osmošolcev. V 9. razredu
je BZ opravilo 10 učencev. 7 od njih je bilo zlatih bralnih značkarjev, kar je le 16 % vseh devetošolcev.

Na zaključek bralne značke smo letos povabili pisatelja Primoža Suhodolčana. Zlati bralni značkarji
so bili povabljeni na kino predstavo v KD Franca Bernika v Domžale.

Sodelovali smo v projektu Bralni palček (bralna značka za prvošolce), Rastem s knjigo (obisk splošne
knjižnice in motivacija za branje za učence 7. r – darilna knjiga Avtobus ob treh avtorice Nataše Konc
Lorenzutti). Slednjega smo vključili v kulturni dan z obiskom Slamnikarskega muzeja.
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Eko bralno značko je opravilo 230 učencev na razredni stopnji. V knjižnici smo v okviru humanitarne
in ekološke akcije zbrali tudi več kot 20 vreč zamaškov za bolno deklico iz Trzina.

Preko leta smo se knjižničarji udeležili več strokovnih srečanj (strokovni aktivi, študijske skupine).

V šolski knjižnici smo pripravili več razstav: razstava ob Cankarjevem letu, ob branju različnih zgodb
in izdelkov otrok na urah KIZ.

V večini oddelkov smo izvajali ure KIZ. Skupno je bilo izvedenih 44 biblio-pedagoških ur.

Sodelovali smo s pedagoškimi in drugimi strokovnimi delavci šole, se udeleževali različnih sestankov
in srečanj ter aktivov znotraj šole.

Skozi vse leto smo bili povezani s splošno knjižnico Domžale in njeno enoto Trzin. Prav tako smo
sodelovali z Društvom bralna značka (ZPMS), ki je poleg že znanih, vsakoletnih akcij letos prispevalo
še knjige za vse prvošolce in obdarilo zlate bralne značkarje s knjigo Borisa A. Novaka Oblike neba.

4.3

Raziskovalna dejavnost

V tem šolskem letu je 9 raziskovalcev OŠ Trzin pod mentorstvom Slavke Kozel pripravilo 4
raziskovalne naloge iz sociologije:





Brina Lavtar in Ula Supej, 5. a: Elektronske naprave in osnovnošolci;
David Maksimovič, 4. a, Natalija Maksimovič in Pina Pernuš, 5. a: Šolske torbe;
Ana Hudnik in Doroteja Jurše, 5. a: Skrb za hišne ljubljenčke;
Elizaveta Klochkova in Alisa Milićević, 6. a: Vpliv računalniških igric na mladino.

Svoje naloge so uspešno predstavili in zagovarjali pred tekmovalno komisijo na regijskem srečanju
27. 3. 2019 na OŠ Dragomelj.

4.4

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami, dodatna strokovna pomoč in
učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč za učence priseljence iz drugih držav
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4.4.1 Individualna in skupinska pomoč (ISP)
V individualno in skupinsko pomoč je bilo od začetka do konca šolskega leta vključenih 15 učencev.
Pomoč je potekala 4 ure tedensko, v skupinah od 2 do 5 učencev. V pomoč je bilo vključenih: en
učenec 2. razreda, en učenec 3. razreda, devet učencev 4. razreda in štirje učenci 5. razreda.
Za pet učencev je bilo pripravljeno poročilo o izvajanju ISP, ker so starši oddali zahtevek za
usmerjanje. Izvedeni so bili sestanki (govorilne ure) s starši.

Učencem je bila nudena dodatna pomoč na tistih področjih učenja, kjer imajo učenci težave. Način
izvajanja je bil prilagojen posameznemu učencu glede na njegov učni primanjkljaj in učne potrebe.
Ure so bile izvajane na podlagi individualnega načrta pomoči za posameznega učenca, ki je bil
oblikovan na začetku šolskega leta oziroma ob začetku vključitve v ISP in sprotnih pogovorov z
učiteljicami celo šolsko leto ter opažanj učiteljice pri posameznih urah ISP.
Prednost ISP je individualni pristop in možnost pomoči na področju učenja za vsakega učenca
posebej.
Narejena je bila zaključna evalvacija individualiziranega načrta pomoči za vsakega učenca posebej.
Načrtovanih je bilo 140 ur, realiziranih pa 147 ur ISP, kar je 105%.

4.4.2 Dodatna strokovna pomoč in učna pomoč (DSP)
Dodatna strokovna pomoč in učna pomoč sta bili dodeljeni 25 učencem, ki so opredeljeni kot otroci s
posebnimi potrebami in imajo izdane odločbe o usmeritvi. Dodatna strokovna pomoč je potekala
individualno v oddelku ali zunaj njega.
Dodatno strokovno pomoč so izvajale: specialna pedagoginja Polona Vučko v obsegu 25 ur tedensko,
specialna pedagoginja Kaja Vlahinja v obsegu 23 ur tedensko, socialna pedagoginja Špela Premzelj (Ana
Kovač/Tanja Logar) iz OŠ Rodica v obsegu 2 ur tedensko, specialna pedagoginja iz OŠ Roje Eva Hočevar v
obsegu 3 ur tedensko, logopedinja iz OŠ Roje Špela Novak v obsegu 3 ur tedensko, psihologinja Špela Krobat
iz OŠ Dol pri Ljubljani v obsegu 3 ur ter Urška Nosan iz OŠ Roje 2 uri tedensko.
Učno pomoč v obsegu 17 ur so izvajali učitelji posameznih predmetov v skladu z določili v posameznih
odločbah o usmeritvi in v skladu z odločitvami strokovnih skupin za pripravo individualiziranih programov.
Odločbe, izdane v zadnjem času, predvidevajo tudi dodatno strokovno pomoč v obliki svetovalne storitve, ki
otroku po novem pripada vedno, kadar mu je dodeljena pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma
motenj. Izvajajo jo specialne pedagoginje v okviru celostne obravnave otroka s sodelovanjem ostalih učiteljev
in svetovalnih delavk.
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4.4.3 Dodatna strokovna pomoč za učence priseljence
Osnovno šolo Trzin so v šolskem letu 2018/19 obiskovali trije učenci priseljenci (1 iz Ruske federacije,
2 iz Bosne in Hercegovine), ki so bili s sklepom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
upravičeni do dodatne strokovne pomoči za učence priseljence iz drugih držav v obsegu 55 ur. To
dodatno strokovno pomoč sta izvajali profesorica slovenščine Maja Komjanc in profesorica
razrednega pouka Branka Kralj Čižmešija.

4.5

Delo šolske skupnosti in otroškega parlamenta

Otroški parlamenti so program ZPM-vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike
demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski
in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt pomeni eno od
izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem
postopku izberejo sami. Mentorici šolske skupnosti v tem šolskem letu sta bili Ana Lončar Burjek za
razredno stopnjo in Barbara Karba za predmetno stopnjo.

MESEC
SEPTEMBER

OKTOBER

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI
 Izobraževanje mentoric
 Volitve predstavnikov šolske
skupnosti na razrednih urah

NOSILEC
Mentorici

OPOMBE
Realizirano

● Sklic 1. srečanja Skupnosti
učencev šole (SUŠ)

Mentorici

Realizirano

● Razpis in izvedba volitev za
predsednika SUŠ

Mentorici

Realizirano

● Oblikovanje knjižnega kotička v
knjižnici v povezavi s temo 1.
otroškega parlamenta

Knjižničarka Melita Rus
in mentorici

Realizirano

● Oblikovanje oglasne deske SUŠ in
otroškega parlamenta

Mentorici in
predstavniki SUŠ ter
predstavniki otroškega
parlamenta

Realizirano. Nekateri
učenci tudi prostovoljno
sodelujejo in pomagajo.

● Posredovanje gradiva za 1.
otroški parlament razrednikom
in učencem
● Botrska srečanja med predmetno
in razredno stopnjo

Mentorici

Realizirano

Mentorici in razredniki z
učenci

So potekala med
nekaterimi razredi.

● Jesenska zbiralna akcija papirja

Mentorici in učenci iz
vseh razredov

Razredniki
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NOVEMBER

DECEMBER

● Sklic 2. srečanja SUŠ

Mentorici in predsednik
ter namestnik SUŠ in pa
predstavniki oddelkov

Je bilo opravljeno.

● Priprava na 1. otroški parlament
na razrednih urah.

Razredniki z učenci in
predstavniki za Otroški
parlament od 2. do 9.
razreda.

.Je potekalo.

● Srečanje predstavnikov
otroškega parlamenta.

Mentorici in
predstavniki za otroški
parlament od 2. do 9.
razreda.
Mentorici, ravnateljica
in učiteljice OŠ Trzin ter
predstavniki za otroški
parlament

Generalka pred izvedbo
1. otroškega parlamenta
je bila opravljena.

Mentorici in
predstavniki oddelkov
od 2. do 9. razreda.
ZPMS, mentorici, zbrani
predstavniki za
medobčinski otroški
parlament
ZPMS, mentorici,
predsednik in
podpredsednik SUŠ in
izbrani predstavniki za
medobčinski otroški
parlament.
Mentorici, razredniki in
predstavniki za otroški
parlament.

Sodelovanje s strani
Dušana Gorenca je bilo
uspešno.
Je bilo opravljeno.

● Priprava na 2. otroški parlament
na razrednih urah

Razredniki z učenci in
predstavniki za Otroški
parlament od 2. do 9.
razreda.

Realizirano v mesecu
aprilu in maju

● Srečanje predstavnikov
2. otroškega parlamenta

Mentorici in
predstavniki za otroški
parlament od 2. do 9.
razreda.

Realizirano v maju

● Sklic 1. Otroškega parlamenta s
predstavniki oddelkov.

● Priprava voščila in peka piškotov
za delavce šole.
JANUAR

● Priprava na medobčinski otroški
parlament

FEBRUAR

● Sklic medobčinskega Otroškega
parlamenta na OŠ Preserje pri
Radomljah

MAREC

● Aktivnosti mentoric pred 2.
otroškim parlamentom

● Sklic 2. otroškega parlamenta s
predstavniki oddelkov

Mentorici, ravnateljica
in učiteljice OŠ Trzin ter
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Predstavitev plakatov,
referatov in poročil na
temo »ŠOLSTVO IN
ŠOLSKI SISTEM« v
povezavi s 4 sklepi iz 2.
OP so učenci uspešno
opravili.

Učenci so uspešno
poročali o delu, ter o
sklepih in ugotovitvah
OP.

Realizirano v mesecu
aprilu

Predstavitev plakatov,
referatov in poročil na
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predstavniki za otroški
parlament.

4.6

temo »Lepe misli« je
bilo realizirano v maju.

Pomembnejši projekti

A) Mednarodni projekti

4.6.1 ERASMUS+ projekt (KA2)
TRAJANJE: 2017-2020
NASLOV : »MindSet Go!
MindSet Go! projekt strateškega partnerstva je zelo uspešen. Vse dejavnosti so bile izvedene in učni
cilji so bili doseženi. Vse skupine so se uspešno izobrazile o razvoju miselnosti, vendar so tudi svoje
znanje in ideje delile in se učile druga od drugega. Skupaj smo uspeli vzpostaviti odlično sodelovanje
s partnerji iz različnih družbenih, gospodarskih, kulturnih in geografskih okolij. Partnerji so z
različnimi predhodnimi izkušnjami na področju mednarodnega sodelovanja. Kompleksnost in
raznolikost

projektnih

partnerjev

sta

dokazano

zagotavljala

dodano

vrednost.

Vsi partnerji - vključno z vodji učiteljev - so na odličen način prispevali k učnemu napredku, saj so vsi
pokazali in še vedno kažejo veliko navdušenje nad temo projekta in medsebojnim sodelovanjem.
Vsakdo je sprejel nove ideje in aktivno sodeloval v procesu učenja.

Redni sestanki in videokonference, ki jih je gostil koordinator, so bili bistveni del uspeha sodelovanja.
Te konference omogočajo neposreden dialog iz oči v oči, kjer so prisotni vsi partnerji, vendar so bili
uspešni tudi v manjših kontekstih, kjer so bile potrebne poglobljene razprave in pojasnila. Ta
srečanja krepijo občutek, da ste v isti ekipi in s tem veselje pri učenju skupaj, pa tudi drug od
drugega.
Poleg treh transnacionalnih srečanj je bilo organiziranih tudi trije usposabljanje zaposlenih:
C1 na Innovatum znanstvenem centru se je osredotočil na osnovne zamisli o rastni miselnosti in
gritu.
C2 na STEP Institutu se je osredotočil na poglobljeno študijo o razmišljanju o rasti in pozitivni
psihologiji.
C3 pri Collège les Tamarins je združil predavanja z izkušnjami iz praktične lekcije in študije, da bi
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videl, kako projektne ideje in specifično delo šole izboljšujejo celotno okolje za učenje s športnimi in
učnimi dejavnostmi, ki temeljijo na SPARK, Odpornost v pozitivni psihologiji. , Mindfulness in joga.
C4 v Romuniji je združil predavanja z eko aktivnostmi, kako izboljšati učenje z rastočim umom.

Specifični cilji za vsako usposabljanje so bili doseženi z usposobljenim trenerjem učiteljev pred in
med vsakim usposabljanjem osebja. Vsak projektni partner hrani dokumentacijo in povzetek
usposabljanja osebja v svojem jeziku.

Trenerji učiteljev, inštitut STEP in skupine Innovatum sodelujejo pri uporabi projektne literature,
usposabljanj, projektnih raziskav in evalvacij ter dela na področju intelektualne produkcije. Pripravili
so strukturo in predloge za prenos teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj učiteljev v orodja,
delovne liste, vaje in aktivnosti, ki bodo koristne za učitelje in druge strokovnjake za praktično
izvajanje v svojih razredih in skupinah. Šolske projektne skupine širijo spretnosti, ki izhajajo iz
usposabljanja, za sodelavce v šoli in za povečanje vpliva projekta in njegovega izvajanja v
vsakodnevnem poučevanju in delu. Učenci so že od začetka sodelovali v tekmovanju z logotipom
projekta. Slike logotipa so bile konkretne in jasno prikazale učenčevo razumevanje teme.

Ocene so pokazale vpliv usposabljanj in izvedb projektnega dela. Ker je veliko dejavnosti razvojne
narave, je težko predstaviti zelo specifične in konkretne rezultate. Vendar pa učitelji, ki delajo z
učenci, lahko ustvarijo priložnosti za spodbujanje in razvoj razmišljanja o rasti. Svoje znanje in
veščine, ki so jih pridobili v okviru projektnih aktivnosti in usposabljanja, uporabljajo za praktično
izvajanje pristopa k razmišljanju o rasti v svojih učnih in delovnih praksah (npr. Učitelj iz Slovenije je
začel z redno dejavnostjo, da vzame učence na prostem tudi ob dežju. Uporabila je teorijo in
raziskave, da bi starše in sodelavce vključila v delo in pristop k rasti z učenci.

Vse informacijsko gradivo, ki se nanaša na projekt iz nacionalne agencije; sporazumi, priloge,
proračuni so dostopni vsem in delijo na google pogon projekta MindSet Go. Strukturirani prostor
vsebuje mape za dokumentiranje vseh projektnih aktivnosti ter materialov in ocen. Vsa skupna
poročila so bila pripravljena skupaj v skupnem dokumentu in skupni excel za vse stroške projektnega
vodenja, tako da imajo vsi udeleženci dostop in lahko prispevajo. To koordinatorju zagotavlja odličen
pregled nad vsemi lokalnimi dejavnostmi, ki se izvajajo, in je osnova za intelektualno izhodišče
projekta.
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Zaprta skupina Facebook je namenjena bolj neformalnemu komuniciranju in izmenjavi gradiva. Ob
koncu projekta se bo spremenila v predstavitveno stran.
Obstaja tudi MindSet Go! Projekt eTwinning in twinspace.
Dejavnosti razširjanja so se izvajale lokalno na šolah in regionalno na interesne skupine na področju
izobraževanja.

V naši šoli nas je projekt doslej navdihnil, da smo začeli počasi uresničevati ideje v različne dejavnosti
v okviru naših razredov v drugem letu. Pristop je spodbudil študente, da razmišljajo vnaprej in
načrtujejo svojo prihodnost. Začenjajo razmišljati na drugačen način in vsako posamezno situacijo
vidijo bolj pozitivno.
Kupili smo knjige za učitelje, gradivo za delavnico, dodatne stroške za 3 sodelavce za usposabljanje
C2 v Ljubljani, predavanje, ki ga je septembra 2018 organiziral učitelj, ki ni bil formalno vključen v
projekt), oglaševalski material, gradivo za mini projekt, oblikovanje in pripravo poti dobre delovne
sposobnosti. Spremljanje projekta izvaja naš koordinator in izvedli smo tudi nekaj skupinskih
sestankov za načrtovanje nadaljnjih aktivnosti, redno smo komunicirali preko e-pošte, sodelovanja
s skupino na Facebooku, zooma s koordinatorjem in drugimi partnerji, pisna poročila.
Zelo smo bili veseli, da smo se udeležili usposabljanja v Franciji decembra 2018 in Romunije leta
2019. Organizirali smo nekaj dodatnih učnih ur za učence osmih razredov na naši šoli, kjer smo
razpravljali o idejah o rasti in poskusili nekatere aktivnosti z učenci. Za naše mlajše učence smo
oblikovali motorično pot, ki ustreza naši temi projekta: »Premakni svoje telo, premakni svoj um«. V
procesu smo ustvarili nekaj »vogalov razmišljanja« okoli naše šole, da bi širili ideje in spodbujali
učence k razmišljanju o svojem razmišljanju.
Septembra 2018 smo povabili Ranka Rajovića, strokovnjaka in avtorja učne metode NTC, da predava
učitelje in starše naše šole. Med drugim je učna metoda NTC poučevanje o tem, kako razviti
funkcionalno znanje in ustvarjalnost, na primer s prepoznavanjem abstraktnih simbolov, zastav
držav, blagovnih znamk avtomobilov itd., On poudarja poudarjanje divergentnega mišljenja,
skrivnostnih zgodb in skrivnostnih vprašanj.
Doslej smo se z našimi učenci veliko naučili o razmišljanju o rasti in o tem, kako udejanjati ideje v
praksi. Prebrali smo predlagano literaturo o pesku in miselnosti, zdaj pa postajamo vedno bolj
zavedni našega načina razmišljanja. Ta izkušnja in novo pridobljeno znanje vplivata na naše
vsakdanje življenje in delo.
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V

drugem

letu

projekta

smo

imeli

dva

potovanja

in

primere

dobrih

praks:

RÉUNION - Na srečanju ERASMUS decembra 2018 so udeleženci lahko videli, kako so vključili
MINDSET GO v stopnje izobraževalnega procesa na vseh stopnjah. Sodelovali so na judo zasedanjih
s športno sekcijo 5. razreda, športnim pohodom v srcu Mafata in koncem kajakaškega modula v
Sainte-Suzanne. Cilji so bili večkratni: odkriti otok, pa tudi spoznati sebe v neznanem okolju (voda in
gore), vedeti, kako obvladati svoja čustva, da bi lahko delovali na srečen način.
Udeleženci so sodelovali tudi na jogi za izobraževalni tečaj z razredom ULIS, v pouku,
osredotočenem na zmanjševanje stresa; V angleščini je bila prestavljena posebna ura za jogo za
izobraževanje, da bi z našimi evropskimi partnerji delili nekaj vaj za sprostitev v razredu (sprostitev
joge nidre). Dokazano je, da lahko joga v izobraževanju pomaga otrokom izboljšati sposobnost
pomnenja, koncentracije, zmanjšati stres in uravnavati svoja čustva.

ROMUNIJA - EKO - Udeleženci so lahko videli, kako uporabiti dinamično miselnost za motivacijske
projektne ideje za trajnostni razvoj v šolah. Učenci so izdelali različne predmete iz recikliranih in
recikliranih materialov ter jih razstavili na sejmu v šoli, kjer je predstavljen tudi projekt. Tema je bila
tudi vključitev učencev s posebnimi potrebami, saj je približno 10% učencev v šoli, vključno z avtisti,
ki so bili vključeni v projektne dejavnosti. Vse partnerske šole smo tako lahko izmenjavale izkušnje
tudi s to temo.
Izvedli smo tudi kratkoročno skupno usposabljanje osebja za izvedbo projektnih idej in delavnice s
skupinami učencev šole. Spletne dejavnosti in videokonference pred, med in po mobilnosti so
zagotovile vključitev in sodelovanje čim več učiteljev v različnih šolah in tudi priložnost za doseganje
več učencev, tudi tistih, ki se srečujejo z različnimi izzivi učenja ali ovirami na vseh šolah.

B) Nacionalni projekti
4.6.2 Projekt Okolju prijazna šola/vrtec

V šolskem letu so bile izvedene naslednje aktivnosti:



ločevanje odpadkov (papir, embalaža, biološki odpadki, baterije, tonerji in kartuše),
sodelovanje v dobrodelnih akcijah (akcija zbiranja zamaškov v dobrodelne namene, dobrodelno
zbiranje hrane «Anina zvezdica«, dobrodelna akcija »Podari zvezek«),
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čistilne akcije (jesenska, spomladanska),
osveščanje javnosti (šolska spletna stran, krajevni časopis Odsev)
sodelovanje v projektih (Ekoberi, Čebelja pot, Jezik živali, Shema šolskega sadja, Šolski ekovrtovi)
izobraževanje učiteljev (Shema šolskega sadja),
raziskovalne naloge na temo ekologije,
sodelovanje učiteljev v projektih, kjer s svojim zgledom vplivajo na učence (kolesarjenje na delovno
mesto),
tematski dnevi na temo ekologije, zdravega življenja, prehranjevanja, medsebojnih odnosov.

Dobrodelna akcija Anina zvezdica je potekala na šoli od 1. do 14. 12. 2018.
Zbirali smo hrano z daljšim rokom uporabe za družine v stiski. Učenci, starši in učitelji OŠ Trzin so se
radodarno odzvali.
Socialno ogrožene družine, ki imajo učence na naši šoli, so bile seznanjene s telefonsko številko in z
elektronskim naslovom ter tako imele možnost dobiti pomoč.
OŠ Trzin prav tako že nekaj let sodeluje v Karitasovi akciji Pokloni zvezek. Z akcijo želimo zbrati čim
več zvezkov za socialno ogrožene otroke ter učence spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki.
Mentorji in spodbujevalci akcije so bili vsi razredniki in drugi strokovni delavci, v sami akciji pa
sodelujejo vsi učenci in zaposleni na OŠ Trzin.
Dobrodelna dejavnost je potekala od 6. maja do 10. junija. Zbrali smo 276 zvezkov.
Z zbranimi zvezki tako pomagamo socialno ogroženim otrokom v stiski.
4.6.3 Shema šolskega sadja
Tudi v tem šolskem letu je bila OŠ Trzin izbrana ter tako dobila sredstva, ki so namenjena nabavi
svežega, slovensko pridelanega sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustavitev trenda
zmanjšanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže.
Začeli smo sodelovati tudi v Shemi mleka.
V začetku šolskega leta smo na vseh roditeljskih sestankih starše seznanili z našim sodelovanjem v
»Shemi«.
Delitev sadja in zelenjave je bila enkrat na teden ob četrtkih v posebnih kotičkih na hodnikih. Živila
so bila na voljo celo dopoldne. Učencem smo ponudili sveže sadje in zelenjavo lokalnih slovenskih
pridelovalcev. Izbor sadja in zelenjave pa je ustrezal seznamu, ki nam je bil posredovan.
Ob sredah so se delili mleko in mlečni izdelki v posebnih kotičkih.
V okviru učnega načrta dajemo velik poudarek izobraževanju učencev o zdravem načinu življenja.
Sodelovali pa smo tudi pri natečaju »Slovenski tradicionalni zajtrk«.
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Nancy Vake, koordinatorica Šolske sheme

4.6.4 Projekt »Sadeži družbe«
Sadeži družbe je projekt ustvarjanja in krepitve vezi med mladimi in starejšimi. Je projekt vzgoje za
strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje, ki ga na šoli koordinira že vrsto let učiteljica
Nancy Vake.
V projektu je v letošnjem šolskem letu sodelovalo 6 učenk 9. razreda, ki prihajajo na druženje s
stanovalci Doma vsak torek za eno uro, in sicer od septembra do junija (Lana Prostran, Kaja Mušič,
Ema Seme, Nika Stjepanović, Maša Novak, Zarja Borštnar). Opravile so okrog 30 ur prostovoljnega
dela.

Druženje vključuje:







pogovor o aktualnih dogodkih in osebnih stvareh,
družabne in miselne igre,
branje pesmi in krajših povesti,
likovno ustvarjanje,
petje ljudskih pesmi,
sprehodi.

Letos je omenjeni projekt potekal v treh oblikah. Starostnike so enkrat mesečno obiskovali tudi
učenci prve triade v spremstvu razredničark. Z njimi so likovno ustvarjali, jim kaj zapeli, zaigrali,
dramatizirali …
Nika Stjepanović, učenka 9. razreda, pa je nudila tudi učno pomoč učencem razredne stopnje.
Učenci so pokazali veliko mero zavzetosti, odgovornosti in ustreznega odnosa do starejših oseb.
Druženje je tako učencem kot stanovalcem v veliko veselje.

4.6.5 Soočanje z izzivi medkulturnosti (SIMS)
V letošnjem šolskem letu se je na Osnovni šoli Trzin že tretje leto izvajal program Soočanje z izzivi
medkulturnega sobivanja. Osnovna šola Trzin je konzorcij, sodelujemo pa še z dvema vrtcema (Vrtec
Trzin in Vrtec Črnuče), dvema osnovnima šolama (Osnovna šola Domžale in Osnovna šola Jožeta
Moškriča Ljubljana) ter dvema srednjima šolama (GSŠRM Kamnik in Srednja šola Domžale). Letošnje
šolsko leto sta bili na projektu zaposleni dve multiplikatorki, od septembra do februarja Mihaila
Hardi Vitorović, z marcem pa se je s porodniškega dopusta vrnila Ana Podvršnik.
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V okviru projekta so se na vseh zavodih izvajale različne aktivnosti celo šolsko leto. Na Osnovni šoli
Domžale se je izvajal intenzivni tečaj slovenskega jezika, ki je potekal vsak dan v strnjeni obliki. Na
tej šoli je bila na začetku šolskega leta organizirana tudi dobrodošlica za otroke priseljence in njihove
starše.
Po intenzivnem tečaju so se na zavodih izvajale naslednje aktivnosti: poučevanje slovenščine kot
drugega jezika, podpora pri učenju, interaktivna šola slovenščine, učitelj zaupnik, razne dejavnosti
za ohranjanje maternih jezikov otrok priseljencev in njihove kulture (obisk knjižnic, izposoja
tujejezičnega gradiva, predstavitve v maternih jezikih, predstavitve kultur in religij …), organizirane
so počitniške aktivnosti v mesecu juniju (ogled mesta, ogled filma v kinu, obisk Muzeja iluzij v
Ljubljani, družabne igre in igre na prostem …), celo šolsko leto sva z multiplikatorko sodelovali tudi
z nekaterimi starši in jim poročali o napredku in aktivnostih. 2. februarja je bila izvedena delavnica
za učence priseljence in njihove starše, kjer so se odvijale 3 različne aktivnosti (kulinarična, vezenje,
zapis arabskih črk).
15. maja pa smo organizirali tretji lokalni posvet z naslovom Delo s priseljenci pri nas in v tujini. Poleg
strokovnega dela z učenci in dijaki priseljenci se je izvedlo nekaj usposabljanj tudi za strokovne
skupine ali kolektive šol, in sicer: predstavitev predloga programa za delo z učenci priseljenci,
usposabljanje za poučevanje slovenščine kot drugega jezika, usposabljanje iz

pravno-formalnih

podlag pri vključevanju učencev priseljencev, usposabljanje za pripravo individualnega načrta
aktivnosti in usposabljanje za pripravo osebnega izobraževalnega načrta za dijake priseljence,
usposabljanje za prilagajanje učne snovi in prilagajanje pri preverjanju in ocenjevanju znanja.
V šolskem letu so potekala tudi strokovna srečanja vseh multiplikatorjev, napisal pa se je tudi
strokovni članek za Pedagoško konferenco Učitelj učitelju učitelj. Projekt Soočanje z izzivi
medkulturnega sobivanja se bo izvajal tudi v prihodnjem šolskem letu.

4.6.6 CAP-program
Že osmo šolsko leto zapored uspešno izvajamo primarni preventivni program za tretješolce in
četrtošolce, s katerim želimo krepiti zaščitne dejavnike v življenju otrok ter jih opolnomočiti, da
lahko prepoznajo potencialno nevarne situacije in se nanje ustrezno in samozavestno odzovejo.
Delavnice za otroke smo izvedli v mesecu februarju v vsakem 3. razredu. Trajale so 2 šolski uri.
V prvem delu smo se pogovarjali o osnovnih človekovih pravicah in kaj se zgodi, če nam nekdo te
pravice odvzame. V nadaljevanju smo z igro vlog predstavili tri različne oblike nasilja. Začeli smo z
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najbolj pogostim nasiljem nad vrstniki, nadaljevali z napadom neznanca in na koncu z zlorabo s strani
otroku poznanega odraslega.
Po vsakem odigranem prizoru, v katerem se je predstavila ena od situacij zlorabe, se je izvajalec z
učenci pogovarjal o tem, kaj se je zgodilo v odigranem prizoru, o občutkih in katere pravice so bile
kršene. Učenci so razmišljali in podajali predloge, kako bi se lahko drugače odzvali v takih situacijah
in s tem zaščitili svoje pravice. Po vodeni skupinski diskusiji je bil vsak prizor odigran še enkrat,
vendar v njem so bile uporabljene pozitivne strategije samozavestnega odziva.
Po koncu delavnice v razredu so bili učenci povabljeni na pogovor z izvajalci o tem, kako jim je bila
delavnica všeč, kaj so se naučili, ali jih še kaj zanima …
Prav tako smo imeli obnovitvene delavnice v vseh treh 4. razredih.
Učenci so z zanimanjem sodelovali v razpravi, se učili strategij in ob koncu delavnic vsi prišli na
pogovor k izvajalkam.
Spoznali so tri osnovne pravice otrok, da so lahko VARNI, MOČNI in SVOBODNI. Prav tako so se
naučili samozavestnega odzivanja, znati reči NE, pomena pomoči vrstnikov in tega, da o zlorabi
povedo nekomu, ki mu zaupajo.

V naslednjem šolskem letu bomo s programom nadaljevali.
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4.6.7 PROJEKT TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA,
Koordinatorici Stanka Jaklič in Vesna Rakef

Učenci turističnega krožka Osnovne šole Trzin so tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali na 33.
festivalu TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA na temo Turistični spominek mojega kraja.
Izdelali so raziskovalno nalogo z naslovom Žerjavček – spomin na moj kraj.
V teoretičnemu delu naloge so pojasnili pojem turističnih spominkov oz. spominkarstva ter
tipologijo spominkov, predstavili so Občino Trzin ter pomembne kulturne, naravne in zgodovinske
posebnosti kraja.
V nadaljevanju so raziskali in predstavili dosedanjo lokalno turistično ponudbo kraja in ponudbo
trženja obstoječih spominkov Trzina.
Na turistični tržnici, ki je potekala 19. marca 2019 v Domžalah, so učenci predstavili svoj turistični
proizvod, ki je temeljil na raziskovalni nalogi. V prospektu (zloženki) so predstavili turistično
ponudbo kraja in tradicionalne letne prireditve v Trzinu. Poleg žerjavčka v različnih materialih (les,
papir, glina) in tehnikah so predstavili/razstavili tudi druge dosedanje spominke Trzina (knjige,
kataloge, brošure, prospekte in ostale publikacije, razglednice).
Turistično stojnico so popestrili s programom in z nastopom ob spremljavi harmonike – frajtonarice
z udarno pesmijo našega kraja Trzinko ter Kdo, kdo, kdo so pa to … Trzinci, Trzinci, Trzinci so to.
Obiskovalcem so ponudili kulinarično specialiteto Trzina – znamenito trzinsko klobaso, ki jo delajo
po izvirnih receptih iz 19. stoletja še danes. Javnosti so se predstavili oblečeni v žerjavčke, ki so jih
izdelali iz filca pri likovnem krožku s povabilom, da rešijo kviz in križanko o znamenitostih in
spominkih Trzina.
Za raziskovalo nalogo in turistično stojnico je devet sedmošolcev osvojilo srebrno priznanje.
4.6.8 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, Ana Lončar Burjek
Dejavnosti, ki so potekale od 10. maja do 24. junija 2019.

1. SPOZNAJMO KONJE
Učenci 1. a-razreda so se učili o naravi. Med razgovorom o živalih so ugotovili, da o konjih pravzaprav
ne vedo veliko. Zato so si jih šli ogledat h gospodu Maticu Mušiču, ki ima nekaj jahalnih konj. Med
drugim so učenci izvedeli, da imajo konji dober spomin (npr. si zapomnijo, kje je korenina, če se ob
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njo spotaknejo), da dobro slišijo in da jih spremembe vznemirijo. Zato so učenci še posebno mirno
opazovali konje in poslušali razlago gospoda Mušiča.

2. MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE S STAREJŠIMI OBČANI V DOMU POČITKA MENGEŠ ENOTA TRZIN
Učenci 1. a-razreda so se odpravili v Dom počitka Mengeš (enota Trzin), da bi starejšim občanom
popestrili dan. Zanje so pripravili cel šopek pesmic, ob katerih so lahko varovanci doma obujali
spomine (Na planincah sončece sije, Prvo leto služim, Veverica, Jaz imam pa goslice, Mi se imamo
radi). Nekateri so se učencem pri petju kar pridružili. Pesmice pa so še posebej lepo zvenele, ker so
jih zapeli ob spremljavi kitare, na katero je igrala Neža Kompara. Študentka, ki je ravno opravljala
pedagoško prakso v 1. a-razredu. Da so bili varovanci doma resnično zadovoljni z obiskom
prvošolčkov, kaže tudi to, da je ena izmed gospa dejala, da so ji otroci podaljšali življenje še za 100
let.

3. SPOZNAJMO GASILCE
Ker je tudi poznavanje dejavnosti v domačem kraju pomembno za učence, so se učenci 1. a- razreda
odpravili na obisk h gasilcem. Sprejel jih je gospod Kajfež, ki jim je razkazal gasilski avto in razložil,
čemu služi vsa oprema, ki jo v njem lahko najdemo. Potem pa je potrpežljivo odgovarjal na številna
vprašanja, ki so se porajala učencem.

4. DRAMATIZACIJA ZVEZDICA ZASPANKA
Otroci iz skupine Čmrlji so pripravili dramatizacijo prve slovenske radijske igre za otroke Zvezdica
Zaspanka. Besedilo Franeta Miličinskega - Ježka je priredila njihova vzgojiteljica Tina Lampreht.
Skupaj s pomočnico vzgojiteljice Miro Kregar sta pripravili čudovito sceno, zaradi katere smo se
gledalci še lažje in globlje vživeli v dogajanje pred nami. Čmrlji so dramatizacijo predstavili staršem,
starim staršem, učencem 1. triade OŠ Trzin, upokojenim delavkam vrtca, povabili pa so celo otroke
iz vrtcev Mengeš in Krtina. V dramatizaciji smo uživali tako otroci kot tudi odrasli. Nauk zgodbe pa
je bil namenjen bolj nam odraslim. Čmrlji so nas s svojo dramatizacijo namreč spomnili, da mora biti
kazen vzgojna.
5. IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV – VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Tudi učitelji se učimo. Tokrat smo obnavljali in nadgrajevali znanje o varovanju osebnih podatkov. V
šoli imamo veliko osebnih podatkov, zato je še toliko bolj pomembno, da z njimi ravnamo v skladu
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z zakonodajo, ki pa se je lansko leto precej spremenila. Gospa Katja Tretjak nas je seznanila s tistimi,
ki so najbolj aktualne v šolskem prostoru.

6. SPOZNAJMO ŠOLO
Bodoči prvošolčki so prišli na obisk v šolo. Naši najmlajši šolarji so se spremenili v mini učitelje in
mlajšim otrokom pokazali, kaj vse se učimo v šoli. Imeli smo prav prijetno dopoldansko druženje.

7. IZDELJAMO IGRAČO IN DRUŽENJE OB IGRI
Učenci tretjih in prvih razredov so v mešanih skupinicah izdelali avtomobilčke iz odpadnih
materialov. Tretješolci so prvošolce vzeli pod okrilje in jim z nasveti in demonstracijo pomagali, da
so izdelali čisto svoje avtomobilčke. Ko so bili izdelki končani, so imeli čas za druženje in igro.
Preizkusili so tudi, kateri avtomobilčki so najhitrejši. Preživeli so prav lep čas, kjer so združili prijetno
s koristnim.

8. OD NAČRTOVANJA DO OCENJEVANJA
Učiteljice od 1. do 5. razreda smo imele obnovitveno svetovanje, kako načrtovati in sestaviti
ocenjevanja, da bodo testi med drugim res veljavni in objektivni. Vodili sta ga ga. Mojca Dolinar in
ga. Mihaela Kerin z Zavoda za šolstvo.

4.6.9 Projekt Šolski ekovrtovi
Z veliko dobre volje smo v okviru projekta »Šolski ekovrtovi« tudi v zimskem in spomladanskem
času z učenci od 1. do 5. razreda v sodelovanju z društvom AlterEko na našem šolskem vrtu
nadaljevali z različnimi aktivnostmi.
Kljub nizkim temperaturam v mesecu decembru smo preživeli delovno popoldne na šolskem vrtu.
Naše vrtno orodje so bile vile, lopate, motike, samokolnice, uporabljen material pri delu pa sta bila
karton in kompostiran konjski gnoj. Predhodno smo na poti šolskega vrta navozili sekance, v tem
tednu pa nanje dodali še eno plast. Nadaljevali smo tudi z zastiranjem gredic s kartonom, ki smo ga
zopet zbirali v šolski kuhinji in ga naložili na gredice, ki so bile pred tem že zastrte z listjem. Omenjeni
material nalagamo na gredice zato, da bo preprečeval rast plevela, čez čas se bo pa spremenil v
zemljo. Ribnik pri vrtu nam tudi dobro služi, saj vanj namočimo karton, da ga bodo zemeljski
organizmi kasneje lažje in lepše predelali. Kot zadnjo plast smo na gredice naložili še kompostiran
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konjski gnoj. Odstranili smo še nekaj hrena, saj se je precej razširil na zunanji strani vrta in velja za
invazivno rastlino. Tudi hren so otroci odnesli domov.
V mesecu januarju je sredino srečanje v okviru eko krožka potekalo v učilnici. Vrtičkarji smo
izdelovali semenske kroglice, ki so namenjene predvsem zasaditvi neplodnih in zapuščenih tal bodisi
z užitnimi bodisi z okrasnimi rastlinami. Uporaba kroglic je zelo preprosta, saj jih lahko odvržemo,
kjer želimo, da se rastline zasadijo, počakati je treba samo še dež. Potem bodo iz njih vzklile rastline,
katerih semena smo uporabili.
Domači kompost in glinasto zemljo krtin, ki smo jo predhodno nabrali na šolskem vrtu, smo uporabili
za izdelavo kroglic. Glino smo najprej namočili z vodo, vendar le toliko, da smo iz nje lahko oblikovali
kroglice. V kroglice smo s prstom naredili vdolbino, jo napolnili s kompostom in dodali semena.
Kroglice smo oblikovali do konca. Kompost v kroglicah služi kot hranilo za semena, semena pa
vzklijejo v kompostu, ko pridejo v stik z vodo oziroma dežjem. Otroci so dobili navodilo, da kroglice
doma posušijo in jih nato uporabijo, kjer bodo želeli. Uporabili smo semena motovilca, solate in
sončnic.
Teden kasneje je bilo srečanje namenjeno pripravi mikrozelenja. Mikrozelenje lahko uživamo v
namazih, zavitkih, sendvičih, solatah, juhah, jedeh iz testenin … Rastlino uživamo celo s steblom in
listi, v zemlji pustimo zgolj korenine.
Konec januarja smo pri krožku najprej preverili, kako uspešni so bili otroci pri vzgoji mikrozelenja,
nekateri so svoje izdelke prinesli tudi s sabo. Povedali so, kaj so opazili in s kakšnimi izzivi so se
soočali pri vzgoji mikrozelenja. Sledil je kratek ogled videa o mikrozelenju.
Uro smo nadaljevali z izdelavo ekoloških vrečk za večkratno uporabo - prav nam bodo prišle za
pobiranje vrtnih pridelkov. S tovrstno vrečko za večkratno uporabo nadomestimo več kot 100
plastičnih vrečk na leto. Plastične vrečke so škodljive za okolje, saj se razgrajujejo približno 500 let,
v okolje pa se sproščajo tudi toksični mikrodelci, ki jih danes zasledimo v skoraj vseh morskih živalih,
ljudje pa jih v svoje telo vnašamo ob zaužitju morske hrane.
Z učenci smo si ogledali dokumentarni film o sestavi tal, o zemeljskih organizmih in o posledicah
modernega kmetijstva.
V prvi polovici marca smo začeli z vzgojo sadik za naš šolski vrtiček. Ker nam primanjkuje prostora in
nimamo rastlinjaka ali toplih gredic za vzgojo sadik, smo uporabili metodo zimske setve. Zimska
setev je primerna za vse, ki jim primanjkuje svetlobe, prostora in ustreznih pogojev za vzgojo sadik
ter za vse tiste, ki se soočajo s škodljivci.
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Otroci so posadili semena, ki so si jih izbrali sami. Postavili pa smo jih na okensko polico šole.
Vzgojene sadike smo kasneje posadili na šolski vrt.
Na šolskem ekovrtu smo že obstoječ skalnjak preuredili v zeliščno spiralo. Vrtičkarji smo odstranili
kamne, razen spodnje vrste, ki je temelj skalnjaka in služi kot okvir. Nato smo odstranili še obstoječe
rastlinice, ki smo jih presadili v lončke in naredili tudi več potaknjencev, katere smo v prihodnje
posadili na skalnjak oziroma v spiralo.
Nadaljevali smo delo na kompostu. S kompostnega kupa smo skupaj z učenci še zadnjo plast listja
prenesli v kompostnik. Z velikim navdušenjem so učenci skakali po novi plasti listja in jo kar dobro
stlačili, tako da smo lahko naslednjič nanesli še eno plast.
Potem so učenci naredili luknje v grede in nato v njih položili semena. Dve od treh gredic smo
zapolnili s semeni špinače in redkvic, tretjo pa s sadikami solate.
Pozneje smo na šolskem ekovrtu najprej gredice dobro zalili, da so se rastline lažje vrasle, nato pa
smo posadili solato in brokoli.
Nadaljevali smo s presajanjem trajnic v zeliščno spiralo. Posadili smo drobnjak in timijan. Rastlino
melise smo razdrli na dva dela in drugega presadili v zeliščno spiralo.
Otroci so se razveselili srečanja, ko smo pobrali pridelke z vrta: solato, mlado čebulo, radič in
šparglje, ki so jih nato odnesli domov. Nekateri otroci so pomagali tudi pri presajanju komposta in
izdelovanju lokov za gredice. S kompostom smo začeli pripravljati novo gredico.

C) ŠOLSKI PROJEKTI

4.6.10 Projekt vrstniške mediacije
V času od 14. do 16. 9. 2018 smo izvedli že 14. mediatorski tabor, ki se ga je udeležilo 19 učencev od
5. do 8. razreda. Tabor sta organizirali šolski svetovalni delavki, Marijana Petek in Ksenija Rojs
Visković v CŠOD Burja.

Učenci (8), ki so se prvič udeležili mediatorskega tabora, so se seznanili z naslednjimi temami:







Kaj je mediacija,
Razumevanje konflikta – vrste konflikta, izvori konflikta in odzivi na konflikt,
Načela reševanja konflikta in vzpostavljanje dogovora,
Komunikacijske veščine,
Čustva,
Jaz – sporočila.
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Starejši mediatorji (11) so že s pripravami v šoli poglobili znanje in ga s pomočjo praktičnih primerov
(igre vlog) na taboru posredovali mlajšim. S tem so tudi obnovili svoja znanja, ki so jih pridobili na
taborih v prejšnjih letih.
V skupini starejših mediatorjev smo se ukvarjali tudi z naslednjimi temami, ki smo jih obravnavali v
delavnicah:







jeza (čutim, alternative jeze, tok jeze, osebna lestvica jeze),
samopodoba, samozavest, samospoštovanje (moj stol trinožnik, moje samopodobe, zrcalce),
sam svoj mediator,
težavne situacije pri vodenju mediacije,
težave s somediatorjem,
vrline dobrega mediatorja.

Po uvodnih temah, ki so potekale v dveh skupinah, smo v nadaljevanju skupaj obravnavali faze in
korake mediacijskega postopka, pravila in ključe mediacije.
Ogledali smo si dva filma (Govorice, Modra radirka) o vodenju medvrstniške mediacije ter jih po
prikazanih korakih vodenja podrobno analizirali.
Naslednji dan so se učenci ob konkretnih primerih konfliktov urili v vodenju medvrstniške mediacije
(simulacija vlog). Po vsaki izvedeni mediaciji smo postopek vodenja analizirali: mediatorji, sprti
učenci in opazovalci procesa. Naučili so se tudi pisanja mediacijskega sporazuma, evalvacije svojega
vodenja mediacije.
V prostem času so se preizkusili v lokostrelstvu in v vožnji s kanuji.
Tabor je v celoti dobro uspel, učenci so bili z usposabljanjem zadovoljni. Najbolj všeč so jim bile
mediacije, ko so se lahko sami preizkusili v vlogi mediatorja, sprtega učenca ali opazovalca. Vsi
učenci, ki so se prvič udeležili tabora, želijo v naslednjem šolskem letu z usposabljanjem nadaljevati.
Izkušeni starejši učenci pa bodo v šoli izvajali medvrstniške mediacije, na katere sprte učence
napotijo učitelji ali pa se nanje prijavijo učenci sami. Oblikovali smo tudi nadaljnji načrt dela v šoli.
Po vrnitvi s tabora so učenci veliko časa posvetili predstavitvi mediacije v 1. 2. in 3. oddelkih ter v
vrtcu. Prav tako so učenci še delovali v okviru interesne dejavnosti vrstniška mediacija in se z vajami
urili in izpopolnjevali v vodenju mediacije.
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5
5.1

UČNI USPEH IN DRUGI DOSEŽKI UČENCEV
Učni uspeh

V skladu Zakonom o osnovni šoli splošnega učnega uspeha ob koncu šolskega leta ne določamo.
Namesto tega od 3. do 9. razreda spremljamo povprečno zaključno oceno pri obveznih predmetih.
Zaključnih ocen pri izbirnih predmetih pri tem ne upoštevamo.

RAZRED

POVPREČNA ZAKLJUČNA OCENA

1.r

opisno ocenjevanje

2.r

opisno ocenjevanje

3.r

4,7

4.r

4,6

5.r

4,7

6.r

4,5

7.r

4,6

8.r

4,4

9.r

4,1

SKUPAJ ŠOLA

4,5

V tem šolskem letu so razred izdelali vsi učenci. Popravnih izpitov ni bilo.

5.2

Nacionalno preverjanje znanja

Z nacionalnim preverjanjem znanja preverjamo znanje pri posameznih obveznih predmetih.
Primerjava med dosežki na državni ravni, dosežki šole in dosežki posameznega učenca nam daje
vpogled v doseganje ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti, ter tudi v kakovost poučevanja
in učenja. Dosežki na nacionalnem preverjanju znanja so nam v pomoč pri ugotavljanju močnih in
šibkih področij učencev.
V tem šolskem letu se je na Osnovni šoli Trzin znanje v 6. razredu preverjalo iz matematike,
slovenščine in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in fizike.

Trinajst učencev s posebnimi potrebami (šest učencev 6. razreda in sedem učencev 9. razreda) je
imelo prilagojeno izvajanje nacionalnega preverjanja znanja.

51

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/19

5.2.1 Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. razreda
Z udeležbo šestošolcev smo bili zelo zadovoljni, saj se je nacionalnega preverjanja znanja udeležilo
več kot 93 % učencev v generaciji in dosegli so odlične rezultate.

Matematika

Število učencev v
generaciji
48

Število udeleženih
učencev
45

Delež udeleženih
učencev (v %)
93,75

Slovenščina

48

48

100,00

Angleščina

48

48

100,00

Matematika

45

OŠ Trzin
Povprečno število
točk v %
65,96

Slovenščina

48

57,41

49,43

+7,98

Angleščina

48

64,45

51,36

+13,09

Število udeleženih
učencev

RS Slovenija
Povprečno število
točk v %
57,28

Razlika v
dosežkih
+8,68

Učenci 6. razreda so pri nacionalnem preverjanju znanja iz vseh treh predmetov dosegli rezultate
NAD slovenskim povprečjem.

70
60
50

40
30
20
10
0
Matematika

Slovenščina

OŠ Trzin Povprečno število % točk

Angleščina

RS Slovenija Povprečno število % točk
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MATEMATIKA

ANGLEŠČINA

6. a

58,26

63,43

64,58

6. b

56,62

68,17

64,33

OŠ Trzin
slovensko povprečje

57,41

65,96

64,45

49,43

57,28

51,36

Razlika OŠ Trzin – RS

7,98

8,68

13,09

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

ANGLEŠČINA

Dekleta

63,94

68,76

61,08

Fantje

51,88

63,50

67,31

OŠ Trzin

57,41

65,96

64,45

RS

49,43

57,28

51,36

ODSTOTKI

SLOVENŠČINA

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Dekleta

SLOVENŠČINA

Fantje

OŠ Trzin

MATEMATIKA

RS

ANGLEŠČINA

5.2.2 Nacionalno preverjanje znanja za učence 9. razreda

Nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu se je udeležilo 44 učencev (SLO) oziroma 43 učencev
(MAT) in 42 (FIZ) (SLJ) od skupno 45 devetošolcev. Sedem učencev s posebnimi potrebami je imelo
prilagojeno izvajanje nacionalnega preverjanja znanja.

Naši učenci so v primerjavi z državnim povprečjem dosegli naslednje rezultate:
Udeležba učencev na nacionalnem preverjanju znanja je bila več kot 93%.
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Slovenščina

Število učencev v
generaciji
45

Število udeleženih
učencev
44

Delež udeleženih
učencev (v %)
97,78

Matematika

45

43

95,56

Fizika

45

42

93,33

Slovenščina

Število
udeleženih
učencev
44

OŠ Trzin
Povprečno število
točk v %
46,28

RS Slovenija
Povprečno število
točk v %
48,48

Matematika

43

54,47

51,05

+3,42

Fizika

42

65,5

63,82

+1,68

Razlika v
dosežkih
-2,20

Učenci 9. razreda so pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike in fizike dosegli rezultate
NAD slovenskim povprečjem.

70
60
50
40
30
20
10
0
Slovenščina

Matematika

OŠ Trzin Povprečno število % točk

Fizika

RS Slovenija Povprečno število % točk

ODSTOTKI

SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

FIZIKA

9. a

44,66

52,27

65,58

9. b

48,05

56,76

65,42

OŠ Trzin

46,28

54,47

65,50

slovensko povprečje

48,48
-2,20

51,05
3,42

63,82
1,68

Razlika OŠ Trzin – RS
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SLOVENŠČINA

MATEMATIKA

FIZIKA

Dekleta

52,36

57,12

67,48

Fantje

38,28

50,78

63,01

OŠ Trzin

46,28

54,47

65,50

RS

48,48

51,05

63,82

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
Dekleta

Fantje

SLOVENŠČINA

OŠ Trzin
MATEMATIKA

RS
Fizika

5.2.2.1 Primerjava dosežkov iste generacije učencev

Slovenščina

OŠ Trzin (točke v %)

RS (točke v %)

6.r (NPZ 2016)

53,81

54,46

9.r (NPZ 2019)

46,28

48,48

Matematika

OŠ Trzin (točke v %)

RS (točke v %)

6.r (NPZ 2016)

59,35

53,79

9.r (NPZ 2019)

54,47

51,05

Slovenščina

Matematika

60

70
60
50
40
30
20
10
0

50
40

30
20
10
0

6.r (NPZ 2016)
OŠ Trzin (% točke)

9.r (NPZ 2019)

OŠ Trzin (% točke)

RS (% točke)

6.r (NPZ 2016)
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5.3

Dosežki na tekmovanjih

5.3.1 Poročilo o tekmovanjih v znanju v tem šolskem letu
TEKMOVANJE IN
KOORDINATOR
za Vegovo priznanje (MAT)
Aleš Šporn

STOPNJA
šolsko

področno/regijsko

državno

21. 3. 2019

13. 4. 2019

Sodelovanje/dosežki

154 učencev
51 bronastih priznanj
Mentorji:
razredni učitelji od 1.
do 5. razreda ter
predmetni učitelji
matematike

-

8 učencev
5 srebrnih priznanj:
Žan Ložar, 5. a (Slavka Kozel)
Jaka Vukmanič, 5. b (Mateja
Peric)
David Kovačič, 8. a (Maja
Završnik)
Nai Joy Redja, 8. a (Maja
Završnik)
Jernej Ferjan, 9. a (Aleš Šporn)

za Stefanovo priznanje (FIZ)
Maja Završnik

6. 2. 2019

15. 3. 2019

6. 4. 2019

9 učencev
8 bronastih priznanj
Mentor:
Maja Završnik,
Vanja Vogrin

7 učencev
6 področnih srebrnih
priznanj:
Nai Joy Redja, 8. a
David Kovačič, 8. a
Danijel Grad, 8. a
Tanea Lipovšek, 8. a
Adrian S. Šiška, 9. b
Jernej Ferjan, 9. a

3 učenci
2 zlati priznanji
Nai Joy Redja, 8. a (Maja
Završnik)
Adrian S. Šiška, 9. b (Vanja
Vogrin)

Mentor:
Maja Završnik
Vanja Vogrin
za Dominkovo priznanje
(astronomija)
Maja Završnik

za Preglovo priznanje (KEM)
Zdenka Oblak

6. 12. 2018

-

12. 1. 2019

16 učencev
6 bronastih priznanj
Mentor:
Maja Završnik

-

3 učenci
1 srebrno priznanje:
David Kovačič, 8. a (Maja
Završnik)
2 zlati priznanji:
Danijel Grad, 8. a (Maja Završnik)
Nai Joy Redja, 8. a (Maja
Završnik)

21. 1. 2019

-

30. 3. 2019

18 učencev
7 bronastih priznanj
Mentor:

-

9 učencev
2 srebrni priznanji:
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TEKMOVANJE IN
KOORDINATOR

za Proteusovo priznanje
(BIO)
Simona Šiška

Tekmovanje iz znanja o
sladkorni bolezni
Simona Šiška

za Cankarjevo priznanje
(SLO), 4. – 9. razred
Andreja Rotar

STOPNJA
šolsko
Zdenka Oblak

področno/regijsko

državno
David Kovačič, 8. a (Zdenka
Oblak)
Jernej Ferjan, 9. a (Zdenka Oblak)
1 zlato priznanje:
Sara Zoja Trobec, 8. b (Zdenka
Oblak)

17. 10. 2018

-

30. 11. 2018

3 učenci
1 bronasto priznanje
Mentor:
Simona Šiška

-

1 učenec

12. 10. 2018

-

17. 11. 2018

11 učencev
6 bronastih priznanj
Mentor:
Simona Šiška

-

3 učenci
2 srebrni priznanji:
Jernej Ferjan, 9. a (Simona Šiška)
Nika Korošec, 9. b (Simona Šiška)

11. 12. 2018

24. 1. 2018

10. 3. 2018

47 učencev
15 bronastih priznanj
Mentorji:
Marja Gerbec
Božena Opara
Slavka Kozel
Mateja Peric
Marjana Ipavec
Maja Komjanc
v znanju ang. jezika (7. r)
Lea Zupanc

v znanju ang. jezika (8. r)
Andreja Rotar

v znanju ang. jezika (9. r)
Andreja Rotar

4 učenci
2 področni srebrni
priznanji
David Kovačič, 8. a
Zala Peršolja, 9. b

-

Mentor:
Marjana Ipavec

31. 1. 2019

-

28. 2. 2019

11 učencev
(3 skupine)
Mentor:
Lea Zupanc

-

1 skupina bronasto priznanje:
Ava Pečar Strajnar
Eva Gerkšič
Tina Kecelj
Hana Šinko

15. 10. 2018

-

19. 11. 2018

12 učencev
2 bronasti priznanji
Mentor:
Andreja Rotar

-

1 učenec

14. 11. 2018

17. 1. 2019

20. 3. 2019

16 učencev

3 učenci

1 učenec
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TEKMOVANJE IN
KOORDINATOR

STOPNJA
šolsko
8 bronastih priznanj
Mentor:
Andreja Rotar

področno/regijsko
1 področno srebrno
priznanje
Jernej Ferjan, 9. a

državno
1 srebrno priznanje
Jernej Ferjan, 9.a (Andreja Rotar)

Mentor:
Andreja Rotar
Tekmovanje v znanju nem.
jezika (9. r)
Mihael Božič

Tekmovanje v znanju fra.
jezika
Dragica Marinko

Tekmovanje v znanju
geografije
Tatjana Tonin

Tekmovanje v znanju
zgodovine
Dragica Marinko

Tekmovanje v logiki
Maja Završnik

Tekmovanje v znanju
tehnologij
Aleš Šporn

22. 11. 2018

-

12. 3. 2019

10 učencev
4 bronasta priznanja
Mentor:
Mihael Božič

-

-

6. 2. 2019

-

29. 3. 2019

4 učenci
Vsi učenci so dosegli
prag za državno
tekmovanje.
Mentor:
Dragica Marinko

-

4 učenci

15. 1. 2019

6. 3. 2019

12. 4. 2019

6 učencev
3 bronasta priznanja
Mentor:
Tatjana Tonin

1 učenec

-

4. 12. 2018

5. 2. 2019

16. 3. 2019

9 učencev
3 bronasta priznanja
Mentor:
Dragica Marinko

1 učenec

-

27. 9. 2018

-

20. 10. 2018

34 učencev
21 bronastih priznanj
Mentorji:
Tamara Mršol
Maja Završnik
Aleš Šporn

-

6 učencev

16. 10. 2018

-

1. 12. 2018

3 učenci

-

3 učenci
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TEKMOVANJE IN
KOORDINATOR

Razvedrilna matematika
Tamara Mršol

Bober – mednarodno
tekmovanje v informacijski
in računalniški pismenosti
Tamara Mršol

Vesela šola
Božena Opara

Srečanje mladih
raziskovalcev OŠ
Slavka Kozel

STOPNJA
šolsko
3 bronasta priznanja
Mentor: Aleš Šporn

področno/regijsko

državno
1 srebrno priznanje:
Jernej Ferjan, 9. a (Aleš Šporn)
2 zlati priznanji:
Anton Luka Šijanec, 9. b (Aleš
Šporn)
Adrian S. Šiška, 9. b (Aleš Šporn)

3. 12. 2018

-

26. 1. 2019

29 učencev
8 bronastih priznanj
Mentorji:
Tamara Mršol
Aleš Šporn
Maja Završnik

-

1 učenec
1 srebrno priznanje:
Adrian S. Šiška, 9. b (Maja
Završnik)

12. 11. – 16. 11. 2018

-

12. 1. 2019

101 učencev
44 bronastih priznanj
Mentor:
Tamara Mršol

-

1 učenec

13. 3. 2019

-

10. 4. 2019

13 učencev
3 bronasta priznanja
Mentor:
Božena Opara

-

2 učenca
2 srebrni priznanji:
David Kovačič, 8. a (Božena
Opara)
Živa Potočar, 8. b (Božena Opara)

marec 2019

27. 3. 2019

maj 2019

9 učencev
Mentor:
Slavka Kozel

9 učencev

-

33. festival Turizmu pomaga
lastna glava
Stanka Jaklič

19. 3. 2019
9 učencev 7. a
9 srebrnih priznanj
Mentor: Stanka Jaklič

EPI Reading Badge –
angleška bralna značka
(2.–9. r.)
anglistke

marec, april 2019
372 učencev
112 priznanj za sodelovanje
88 srebrnih priznanj
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STOPNJA

TEKMOVANJE IN
KOORDINATOR

šolsko

področno/regijsko
172 zlatih priznanj
Mentorji:
Lea Zupanc
Andreja Rotar
Stanka Jaklič

Epi nemška bralna značka
(4.–9. r)
Mihael Božič

državno

11. 3.–15. 3. 2019
33 učencev
19 priznanj za sodelovanje
11 srebrnih priznanj
1 zlato priznanje
Mentor: Mihael Božič

Spletno nemško bralno
tekmovanje KNJIŽNI MOLJ
Bucherwurm: 4.–9. razreda
Mihael Božič

3. 12. 2018-15. 3. 2019

16 učencev
15 priznanj za sodelovanje
Mentor: Mihael Božič
Beremo francosko –
francoska bralna značka s
(4. –9. r)
Dragica Marinko

maj 2019
80 učencev
80 priznanj
Mentor: Dragica Marinko

5.3.2 Dosežki na športnih tekmovanjih

VRSTA TEKMOVANJA: ATLETIKA – POSAMIČNO TEKMOVANJE
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha, Andreja Vrhovec Kavčič
Nivo tekmovanja

Število učencev

Število učiteljev

PODROČNO
Domžale, 27. 5. 2019

23

2

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
1. mesto: Izak Bogovič – tek 60 m
1. mesto: Maruška Vuk – tek 60 m
2. mesto: Alex Drobež – tek 300 m
3. mesto štafeta:4 x 100 m, učenke

DRŽAVNO
Žalec, 5. 6. 2019

1

1

60

8. mesto: Maruška Vuk – 60 m
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VRSTA TEKMOVANJA: ATLETIKA – KROS
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha, Andreja Vrhovec Kavčič in razredniki prve triade
Nivo tekmovanja

Število učencev

Število učiteljev

MEDOBČINSKO
Domžale, 11. 10. 2018

42

5

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
1. mesto: Benjamin Tršan
3. mesto: Filip Kutoša
3. mesto: Lian Antonijevič
1. mesto: Jon Janežič

VRSTA TEKMOVANJA: ODBOJKA (starejše učenke)
UDELEŽENI UČITELJI: Andreja Vrhovec Kavčič
Nivo tekmovanja

Število učencev

Število učiteljev

MEDOBČINSKO
Trzin, december 2018

8

1

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
4. mesto

VRSTA TEKMOVANJA: STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO
UDELEŽENI UČITELJI: Franc Brečko (mentor strelskega krožka)
Nivo tekmovanja

PODROČNO
Škofja Loka, 2. 2. 2019

DRŽAVNO
Ljubljana, 7. 3. 2019

Število učencev

13

7

Število učiteljev

1

1

61

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
Učenci in učenke letnik 2004 in 2005:
1. mesto: Nika Stjepanovič
2. mesto: Pika Pezdir
3. mesto: Lana Prostran
1. mesto: ekipa st. učenk
Učenci in učenke letnik 2006 in 2007:
1. mesto: Vesna Vukadinović
2. mesto: Mima Turšič
4. mesto: Lara Pevec
5. mesto: Maša Urbančič
1. mesto: mešana ekipa
2. mesto: Amadej Miličevič
4. mesto: Miha Ručigaj
Učenci in učenke letnik 2008 in 2009:
2. mesto: Mark Pevec
2. mesto: ekipa st. učenk
14. mesto: Pika Pezdir (st. učenke)
12. mesto: Lana Prostran (st. učenke)
22. mesto: Nika Stjepanovič (st. učenke)
1. mesto ekipa ml. učenk
2. mesto: Vesna Vukadinović (ml.
učenka)
4. mesto: Hana Šinko (ml. učenka)
7. mesto: Mima Turšič (ml. učenka)
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VRSTA TEKMOVANJA: Košarka (mlajši učenci)
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha, Žan Čarman (mentor krožka, KK Helios)
Nivo tekmovanja

Število učencev

Število učiteljev

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE

13

2

4. mesto

MEDOBČINSKO
Dragomelj, 12.,
14. 2. 2019

VRSTA TEKMOVANJA: Košarka (starejši učenci)
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha, Žan Čarman (mentor krožka, KK Helios)
Nivo tekmovanja

Število učencev

Število učiteljev

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE

MEDOBČINSKO
Domžale,26. 11. 2018

12

2

5. mesto

Število učencev

Število učiteljev

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE

12

1

1. mesto

12

1

1. mesto

12

2

23. mesto

Število učencev

Število učiteljev

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE

8

1

1. – 4. mesto

8

1

1. mesto

VRSTA TEKMOVANJA: Košarka (starejše učenke)
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha, mentor: Luka Kalezič
Nivo tekmovanja
MEDOBČINSKO
Domžale, 3. 12. 2018
PODROČNO
Domžale, 7. 1. 2019
DRŽAVNO
Četrtfinale
11. 1. 2019 Trzin
19. 1. 2019

VRSTA TEKMOVANJA: Nogomet (mlajši učenci)
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha
Nivo tekmovanja
MEDOBČINSKO
Trzin, 11. 6. 2019
PODROČNO
Domžale, 17. 6. 2019

62

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/19

VRSTA TEKMOVANJA: Nogomet (starejši učenci)
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha
Nivo tekmovanja

Število učencev

Število učiteljev

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE

MEDOBČINSKO
Radomlje, 3. 10. 2018

8

1

5. –6. mesto

VRSTA TEKMOVANJA: NAMIZNI TENIS
UDELEŽENI UČITELJI: David Orešnik (mentor)
Nivo tekmovanja

Število
učencev

Število
učiteljev

5

1

2

1

1

1

MEDOBČINSKO
Dragomelj,
19., 20. 2. 2019
PODROČNO
Dragomelj, 3. 3. 2019
DRŽAVNO - Finale
Puconci, 29. 5. 2019

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
1. mesto: Martin Gerkšič (2. –5. razreda)
2. mesto: Jaka Vukmanič (2. –5. razreda)
3. – 4. mesto: Tevž Kolenc (2. – 5. razreda)
5. –8. mesta: Luka Vukmanič (2. – 5. razreda)
5. –8. mesta: Anže Starman (6.–9. razreda)
1. mesto: Martin Gerkšič (2. – 5. razreda)
3. – 4. mesto: Jaka Vukmanič (2. – 5. razreda)
1. mesto: Nejc Gerkšič

Športnik šole v tem šolskem letu je bil Amadej Miličević, 7. a, športnica pa Ana Markovič, 9. a.

5.4

Statusi učencev

V tem šolskem letu je bilo obravnavanih 42 predlogov za dodelitev posebnega statusa. En predlog
je bil zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrnjen. Status učenca perspektivnega športnika je bil
dodeljen 36 učencem, status učenca vrhunskega športnika pa 4 učencem. Status učenca
perspektivnega mladega umetnika je bil dodeljen 1 učenki. Statusa učenca vrhunskega mladega
umetnika ni imel nihče.

ODDELEK

STATUS
PERSPEKTIVNEGA
ŠPORTNIKA

2. a

1

3. b

1

4. a

2

5. a

1

6. a

4

STATUS
VRHUNSKEGA
ŠPORTNIKA

STATUS
PERSPEKTIVNEGA
MLADEGA UMETNIKA

6. b

1

63

STATUS VRHUNSKEGA
MLADEGA UMETNIKA
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ODDELEK

STATUS
PERSPEKTIVNEGA
ŠPORTNIKA

STATUS
VRHUNSKEGA
ŠPORTNIKA

7. a

1

7. b

4

8. a

9

1

8. b

4

3

9. a

4

9. b

5

SKUPAJ

36

STATUS
PERSPEKTIVNEGA
MLADEGA UMETNIKA

4

1

SKUPAJ

41

64

STATUS VRHUNSKEGA
MLADEGA UMETNIKA
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6

SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM

6.1

Sodelovanje s starši

S starši smo sodelovali v utečenih oblikah: na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Govorilne ure
smo imeli vsak mesec, razen v septembru in februarju, ko so bili roditeljski sestanki po oddelkih, na
katerih pa so starši ravno tako lahko dobili informacije o delu in uspehu svojih otrok. Glede na
specifiko v posameznih razredih so imeli posamezni oddelki tudi roditeljske sestanke pred odhodi v
šole v naravi oziroma na tabore ter na temo poklicnega usmerjanja. Povprečen obisk govorilnih ur v
tem šolskem letu je znašal 22 %, povprečen obisk roditeljskih sestankov pa 73 %.
Za starše in zaposlene je bilo izvedeno predavanje dr. Ranka Rajoviča, z naslovom Učna metoda po
sistemu NTC učenja (september 2019) in Kako preprečiti otrokovo čustveno stisko in spodbuditi
čustveni razvoj, dr. Aleksandra Rožmana.
Starši so bolj ali manj redno obiskovali govorilne ure ter tako spremljali napredek in razvoj svojih
otrok. Zgledno je bilo sodelovanje staršev preko sveta staršev in sveta šole. Mnogi starši pa so se
uspešno vključili tudi v samo vzgojno-izobraževalno delo oziroma nudili druge oblike pomoči
(mentorstvo posameznih interesnih dejavnosti, prevozi otrok na tekmovanja, pomoč pri pripravi
valete za učence 9. razreda, svetovanja, pomoč pri izvedbi šole v naravi in pri nekaterih
dnevihdejavnosti).

6.2

Seje sveta šole, seje sveta staršev, sestankov in konferenc učiteljskega zbora

NAZIV

DATUM

1.

18. seja Sveta šole OŠ Trzin

27. 9. 2018

2.

19. seja Sveta šole OŠ Trzin

18. 10. 2018

3.

1. konstitutivna seja Sveta šole OŠ Trzin

6.12. 2018

4.

20. seja Sveta šole OŠ Trzin

18. 2. 2019

5.

1. Seja Sveta staršev OŠ Trzin

26. 9. 2018

6.

2. Seja Sveta staršev OŠ Trzin

21. 2. 2019

7.

3. Seja Sveta staršev OŠ Trzin

28. 5. 2019
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NAZIV

DATUM

1.

Uvodna konferenca

24. 8.2018

2.

Operativni sestanek učiteljskega zbora za 1. šol. dan

31. 8. 2018

3.

Pedagoška konferenca (LDN 2018/19)

11. 9. 2018

4

Pedagoška
konferenca
(aktualne
zadeve
in
izobraževalna delavnica dr. Alberta Mrgoleta na temo
KOMUNIKACIJA V STRESNIH SITUACIJAH)

24. in 25. 10.
2018

5.

Pedagoška konferenca (vzgojna problematika po
oddelkih)

29. 11. 2018

6.

1. ocenjevalna konferenca – ob polletju

30. 1. 2019

7.

Pedagoška
konferenca
(aktualne
zadeve
in
izobraževalna delavnica študentke medicine NUDENJE 13. in 14. 2. 2019
PRVE POMOČI UČENCEM)

8.

Pedagoška
konferenca
(aktualne
zadeve
in
izobraževalna delavnica SUPERVIZIJA V PEDAGOŠKEM
POKLICU, Marijana Petek)

25. 4. 2019

9.

Pedagoška konferenca (Razlaga GDRP)

23. 5. 2019

10.

2. ocenjevalna in pedagoška konferenca za 8. in 9. r

12. 6. 2019

11.

2. ocenjevalna in pedagoška konferenca od 1. do 7. r
Operativni sestanek učiteljskega zbora – delo v zadnjem
tednu junija 2019
Zaključna pedagoška konferenca

18. 6. 2019

12.
13.
6.3

OPOMBE

26. 6. 2019
2. 7. 2019

Sodelovanje z Občino Trzin

Poudariti velja še uspešno sodelovanje z Občino Trzin kot ustanoviteljem šole, ki z zagotavljanjem
finančnih sredstev iz proračuna pomembno vpliva na kakovost vzgojno-izobraževalne dejavnosti
šole. Tako je občina šoli v šolskem letu 2018/19 zagotavljala sredstva za uporabo prostora in opreme
(ogrevanje, elektrika, voda, varovanje in zavarovanje objektov, dimnikarske storitve …), sredstva za
vzdrževanje, sredstva za investicije v opremo in sredstva za dodatne dejavnosti šole, kot so:









večina interesnih dejavnosti s področja športa,
šolska tekmovanja na lokalnem nivoju,
sofinanciranje zimske šole v naravi za učence 6. razreda,
sofinanciranje naravoslovno-raziskovanega tabora za učence 4. razreda,
delo z nadarjenimi učenci,
sofinanciranje mediatorskega tabora,
sofinanciranje delavca preko javnih del
in nekatere druge dejavnosti.
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6.4

Sodelovanje z društvi in organizacijami v Trzinu ter širše

Sodelovanje z društvi, s klubi in z drugimi organizacijami v kraju je nujno potrebno za učinkovito
doseganje ciljev šole. Na tem mestu velja še posebej izpostaviti prispevek Društva prijateljev
mladine (v nadaljevanju DPM), ki vsako leto poskrbi za pogostitev prvošolčkov na prvi šolski dan.
DPM je v času jesenskih počitnic izvedlo več zanimivih delavnic za učence ter poskrbelo za počitniško
varstvo v času poletnih počitnic. V sodelovanju z DPM smo pripravili tudi zelo odmeven božičnonovoletni koncert, ki je imel tudi tokrat dobrodelno noto.
Sodelovanje s Turističnim društvom Kanja je bilo v tem šolskem letu osredotočeno na nekatere
prireditve v kraju (Gregorjevo, Mednarodni folklorni festival, projektno delo – Turizmu pomaga
lastna glava …).
Pri vodenju interesnih dejavnostih so s šolo uspešno sodelovali: Šahovska sekcija Športnega društva
Loka pri Mengšu, NK Domžale, ACH Zmajček, Sankaukai karate klub Domžale, ŽKK Domžale, KK
Helios, AK Domžale, ŠK Bleščica, PŠ Miki, KK Atom, Baletno društvo Labod, Strelsko društvo,
Planinsko društvo Onger in Rod skalnih taborov Domžale.
Na področju prometne varnosti je bilo pomembno še sodelovanje šole z Medobčinskim
inšpektoratom, Občinskim svetom za vzgojo in preventivo v cestnem prometu (skrb za varnost
šolskih poti, ugotavljanje prekrškov na šolskih poteh, pomoč pri izvedbi kolesarskega izpita …) in
Sosvetom za varnost.
20. 2. 2019 je na OŠ Trzin potekal dogodek Podarimo modro srce, katerega pokrovitelj je bila NIVEA
in ZPM Slovenije. S to akcijo so obogatili učni sklad Nivea za 20.000,00 EUR in s temi sredstvi podprli
izobraževanje otrok in mladostnikov iz socialno šibkejših okolij.
Na akcijo so se odzvali tudi učenci in učitelji OŠ Trzin ter ambasadorka dobrih del Ana Lukner Roljić.
Po razgovoru z Ano so bili učenci obdarovani z baloni in s kremicami ter prejeli zvrhano mero
motivacije, da pomagajo drugim.
V tem šolskem letu je potekalo kar nekaj srečanj z oskrbovanci doma starejših občanov v Trzinu.
Starostnike so obiskali učenci 1. a-, 1. b-, 3. a- in 3. b-razreda. Obiski so bili smiselno razporejeni skozi
celo šolsko leto. Učenci in učiteljice so skupaj pripravili kulturni program ali likovne delavnice.
Poskrbeli so, da so bili v dejavnosti vključeni tako učenci kot tudi starostniki. Učenci so izkušnjo
večinoma opisovali kot pozitivno. Ta način sodelovanja je smiselno obdržati tudi vnaprej, saj krepi
medgeneracijsko sodelovanje.
Pevski zbor je imel dogovorjen datum za obisk in nastop 11. 6. 2019. Ker so bile takrat vse mentorice
zborov odsotne, predvidenega obiska zbora ni bilo možno izvesti, zato pa so v tem terminu
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starostnike obiskali učenci 4. a-razreda, ki so pripravili kulturni program. Po kulturnem programu pa
so starostnike tudi intervjuvali o življenju nekoč in tako obisk dobro povezali z učno snovjo pri
predmetu družba.

V soboto, 15. junija 2019, je v prostorih Osnovne šole Trzin potekalo 7. državno prvenstvo Zveze
policijskih veteranskih društev Sever v šahu in šahovski turnir za pokal Trzin 1991.
V zahvalo, da se je ta dogodek lahko dogajal v naši šoli, so nam v zadnjem tednu pouka postavili
razstavo na temo Vojne za samostojno Slovenijo.

Učenci Osnovne šole Trzin so z nastopi sodelovali na naslednjih tradicionalnih in priložnostnih
prireditvah v kraju in širše:

DATUM
OBELEŽITVE

DOGODEK,
PRAZNIK

VSEBINSKA
USMERITEV

1. september

Prvi šolski dan

Vstop v šolo

22. 9.
6. 10.

DEKD in TKD

Mladi oživljajo
kulturno dediščino

5. 9. 2018

Varni v prometu

Prometna varnost

26.
september

Evropski dan
jezikov

Moj jezik, tvoj jezik,
naš jezik

maj 2019

Evropski teden
mobilnosti

september oktober

Teden otroka

oktober

Mesec požarne
varnosti

OBLIKA

VODJA

Sprejem prvošolčkov,
gled. predstava, rod.
sestanek
Kulturna prireditev in
ogledi
Ogled varne šolske
poti

Razredničarke 1. r.,
K. Rojs Visković,
ravnateljica
Stanka Jaklič,
Slavka Kozel

Nastop na prireditvi
Festival jezikov

učiteljice tujih
jezikov, Barbara
Karba, Mateja Košir

Akcija
pripeljisrecovsluzbo.si

Melita Rus,
Aleš Šporn

Delavnice za učence

učitelji OPB

Evakuacijska vaja

Aleš Šporn, PGD
Trzin

Tradicionalni slovenski
zajtrk

Dušan Gorenec,
razredniki

1. seja otroškega
parlamenta

Ana Lončar Burjek,
Barbara Karba
DPM Trzin in
Barbara Karba,
Mateja Košir,
Božena Opara

Prvi otroški
parlament

Spodbujanje
zaposlenih k vožnji
v službo s kolesom
Aktivno preživljanje
prostega časa
Preprečujemo
požare
Uživanje
tradicionalnih
slovenskih jedi
Šolstvo in šolski
sistem

13.
december

Zapojmo in
zaigrajmo skupaj

Tradicionalni
dobrodelni koncert

Sodelovanje šole z
DPM Trzin

21. 12. 2018

Dan samostojnosti
in enotnosti

Spomin na
dogodke v letih
1990 in 1991

Kulturna prireditev

16.
november
2018
november
2018

Dan slovenske
hrane
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DATUM
OBELEŽITVE

DOGODEK,
PRAZNIK

7. februar

Slovenski kulturni
praznik

marec 2019

Poljubček ti dam

zimski
termin

Žogo ti podam

marec

Drugi otroški
parlament

13. april
2019

Zame, zate,
za nas

14. junij

Zaključek pouka za
učence 9. r.

24. junij
2019

Zaključek pouka
za ostale razrede

6.5

VSEBINSKA
USMERITEV
Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat'
dan
Prireditev ob
materinskem
dnevu
Športno druženje
učencev, staršev in
delavcev zavoda
Šolstvo in šolski
sistem
Dobrodelna
prireditev šolskega
sklada
Zaključna prireditev
devetošolcev,
podelitev priznanj
in nagrad
Obeležitev dneva
državnosti,
razdelitev spričeval

OBLIKA

VODJA

Kulturna prireditev

Marjanca Ipavec,
Maja Komjanc

Kulturna prireditev

Mihael Božič

Športne igre
2. seja otroškega
parlamenta

Jani Muha, Andreja
Vrhovec Kavčič,
Slavka Kozel
Ana Lončar Burjek,
Barbara Karba

Športne aktivnosti

Saša Repanšek,
Sara Rode

Valeta

Dragica Marinko,
Vesna Rakef

Kulturna prireditev

Maja Mušič, Branka
Kralj Čižmešija

Sodelovanje z drugimi institucijami

V tem šolskem letu je Osnovna šola Trzin sodelovala z osnovnimi in srednjimi šolami
domžalske regije ter z naslednjimi zunanjimi strokovnimi institucijami, in sicer z/s:















Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
Zdravstveni inšpektoratom RS,
Policijsko postajo Domžale,
Zavodom RS za šolstvo, OE Ljubljana in OE Kranj,
Šolo za ravnatelje,
Svetovalni centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
CSD Domžale,
Uradom za delo,
Zavodom za zaposlovanje Ljubljana, Zavodom za zaposlovanje Domžale,
Zavodom za zdravstveno varstvo,
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje,
Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano,
ZD Domžale (zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja za vse učence),
Medobčinskim inšpektoratom ter z nekaterimi drugimi institucijami.
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Sodelovali smo tudi s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani – omogočili smo 3 študentkam
opravljanje obvezne prakse na razredni in predmetni stopnji.
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7
7.1

MATERIALNI POGOJI DELA
Tekoče vzdrževanje

V šoli smo v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 za tekoče vzdrževanje porabili 15.275,77 EUR, in
sicer za vzdrževanje fotokopirnega stroja, dvigala, pregled hidrantov, plinske inštalacije, gorilnika,
za ureditev gredic pred šolo, ureditev platoja kolesarnice, ureditev zapore pod stopnicami v pritličju
šole, popravilo navijalnikov za stenske zemljevide, popravilo miz v jedilnici itd.
7.2

Investicijsko vzdrževanje

V šoli smo v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 za investicijsko vzdrževanje porabili 10.621,00
EUR, in sicer za beljenje učilnice angleškega jezika in menjavo umivalnika v njej ter za nov registrator
delovnega časa.
7.3

Nakup osnovnih sredstev

Za nakup opreme v šoli smo porabili 40.638,98 EUR, in sicer za ureditev prostora pred knjižnico,
klaviaturo Yamaha, ozvočenje, 10 računalnikov, prenosni računalnik, 10 monitorjev, opremo v 4. crazredu, različna glasbila, nosila in orodje za reševanje, opremo kabineta šport, opremo angleške
učilnice, 2 tiskalnikov, 2 projektorja, predalnik in 2 fotoaparata.

Nakup knjig
Za nakup knjig smo porabili 1.612,94 EUR.

7.4

Šolski sklad

Sredstva sklada so namenjena sofinanciranju nadstandardnih dejavnosti posameznega razreda, ki
se ne financirajo iz javnih sredstev, nakupu nadstandardne opreme ter zviševanju standarda pouka
in vzgojne dejavnosti v vrtcu. Sklad pridobiva sredstva od prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz
drugih virov. S sredstvi sklada upravlja upravni odbor sklada. Člani upravnega odbora imajo dveletni
mandat, ki se je iztekel v decembru 2017. Za novo mandatno obdobje so bili v upravni odbor Sklada
Osnovne šole Trzin imenovani Saša Repanšek, Lea Zupanc, Sara Rode, Mateja Peric, Tina Lampreht,
Jana Grabnar, Luka Ferlan (predstavnik staršev vrtca) in Tomaž Kadunc (predstavnik staršev šole).
Predsednica upravnega odbora sklada je bila Sara Rode.
Upravni odbor Sklada Osnovne šole Trzin je na korespondenčni seji med 10. in 14. septembrom 2012
v soglasju s svetom staršev sklenil, da bo prispevek staršev v šolski sklad 3 x letno po 1 EUR na
družino, plačljiv pri položnici za prehrano.
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Iz tega naslova se je v letu 2018/19 v šolski sklad nateklo 1802,00 EUR. Z akcijo zbiranja starega
papirja smo zbrali 1.459,47 EUR. Z dobrodelno prireditvijo Zame, zate, za nas… se je s prodajo
žetonov nabralo 3.249,16EUR. Donirali so tudi posamezniki in nekatere firme. Z donacijami smo
pridobili 8.060,00 EUR.
Na podlagi vlog staršev smo letošnje šolsko leto financirali:






plavalni tečaj v Ciriusu za enega učenca v tretjem razredu (24,93 €),
tekaški tabor za enega učenca v šestem razredu (57,59 €),
tabor Dogodivščinam naproti v drugem razredu za dva učenca (76,74 €),
plavalni tečaj v Savskem naselju v prvem razredu za dva učenca (27,18 €),
izlet v Pariz za eno učenko v devetem razredu (201,00 €).

Skupaj smo prosilcem namenili 387,44 €.

Letošnji donator je v Sklad OŠ Trzin doniral 5.000,00 €. Želel je, da se ta denar nameni nakupu
glasbil, ritmičnih inštrumentov in mikrofonov za bolj kvaliteten pouk glasbe na naši šoli. Sklad je še
dodatnih 707,19 € namenil nakupu vozičkov za prenos glasbenih inštrumentov in nekaj
mikrofonov. V sklad so donirale še tri firme. Skupno je bilo donirano 8.060,00 €. 9. b je Skladu OŠ
Trzin podaril 25,24 €, ker jim je ostalo od papirne akcije.

Na dobrodelni prireditvi se je nabralo kar nekaj stroškov. Zapravili smo 1.122,24 €.

Stanje na računu šolskega sklada na dan 30. 6. 2019 je bilo 18.168,22 €.
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8

KADROVSKI POGOJI DELA

V začetku šolskega leta 2018/19 je bilo na šoli 102 zaposlenih: 62 v šoli in 39 v vrtcu ter ena
delavka preko javnih del do 31. 12. 2018 (s 1. 1. 2019 smo preko javnih del zaposlili delavca do
24. 6. 2019).
Šola ima zaposleno eno delavko na 5-letnem projektu SIMS, ki bo trajal še do 31. 8. 2022.
Zaradi sporazumne odpovedi čistilke in kuharice smo meseca januarja in maja zaposlili novi
delavki.
V šolski knjižnici imamo zaposleni 2 knjižničarki, vsako za polovični delovnik.

8.1

Stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

Profesionalnemu razvoju zaposlenih dajemo velik poudarek, saj se zavedamo, da je le strokovno
usposobljen zaposleni kos vedno bolj zahtevnim vzgojno-izobraževalnim in delovnim nalogam. To
izobraževanje je potekalo ob skrbno izbranih temah na pedagoških konferencah, posamezni
zaposleni, svetovalna služba in vodstvo šole pa so se udeležili tudi številnih študijskih srečanj,
seminarjev, posvetov, simpozijev in konferenc.
Skupno smo se strokovni delavci izobraževali iz različnih tem (globalno učenje, ekologija,
gibanje, zdravje, prehrana…), med šolskim letom je potekalo tudi začetno in nadaljevalno
učenje angleščine, Worda in Excela, delavnica o Montessori pedagogiki, delavnica o čuječnosti,
organizirali smo tudi 4 svetovalne delavnice s predstavniki Zavoda za šolstvo za strokovni aktiv
angleščine, slovenščine, dodatne strokovne pomoči in razredne stopnje ter ob zaključku
šolskega leta o NTC-učenju in poučevanju.
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9

ZAKLJUČEK

Z realizacijo programa, ki smo ga izvedli v šolskem letu 2018/19 smo zadovoljni. V prihodnje želimo
nadaljevati z izvajanjem kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega dela, s prilagajanjem potrebam naših
udeležencev ter prizadevati se za še boljši učni uspeh in zadovoljstvo učencev. Aktivno se bomo
vključevali v uporabne projekte in ostajali prepoznavni v šolskem prostoru, tako na področju športa
kot izjemnih dosežkov na tekmovanjih naših učencev v znanju.

Ravnateljica:
Matejka Chvatal
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Priloga 1: ANALIZE DOSEŽKOV UČENCEV 6. RAZREDA NA RAVNI ŠOLE
SLOVENŠČINA
Preizkus znanja iz slovenščine na NPZ za učence 6. razreda je dvodelen: v I. delu so naloge povezane
z neumetnostnim besedilom, v II. delu pa z umetnostnim besedilom. Razmerje v deležu točk obeh
delov je enako, kot je razmerje med književnostjo in jezikom pri pouku oz. kot ga določa učni načrt
za slovenščino v osnovni šoli, tj. 40 % za književnost in 60 % za jezik.
Izhodiščno neumetnostno besedilo Raziskovalci je bilo prirejeno po dveh virih (Philip Wilkinson,
Najlepša knjiga o raziskovalcih, Učila, 2002, in National Geographic Junior, maj 2013, str. 32).Naloge
ob neumetnostnem besedilu preverjajo učenčevo zmožnost kritičnega sprejemanja in tvorjenja
enogovornih neumetnostnih besedil ter jezikovno, metajezikovno in slogovno zmožnost.
V II. delu je bilo izhodiščno besedilo odlomek iz knjige Dima Zupana Trije dnevi Drekca Pekca in Pukca
Smukca. Naloge ob umetnostnem besedilu preverjajo učenčevo zmožnost sprejemanja književnih
besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob njih.
V tem šolskem letu je bilo v 6. razredu 48 učencev. Nacionalnega preverjanja znanja so se udeležili
vsi učenci. Povprečno so dosegli 57,41 % točk, slovensko povprečje pa je bilo 49,43 % točk.
Naloge v 1. delu so se navezovale na neznano neumetnostno besedilo. Naloge so omogočale
zaznavanje razlik v znanju učencev z visokimi in najvišjimi dosežki. Naši učenci so najbolje rešili
naloge, ki so preverjale zmožnost razumevanja besedila (1., 3., 5., 6., 9. a, 11., 15. a), skladenjsko
zmožnost (11., 12. a, 12. c, 13. a, 13. b), metajezikovno zmožnost (9. b, 12. b), tvorjenje smiselnega
besedila, povezanega z izhodiščnim besedilom (15. a). Nekoliko slabše so reševali nalogo, v kateri je
učenec izbral pomensko in oblikovno pravilno besedo (10.), in naloge, kjer so dokazovali pravopisno
zmožnost (14. a, 14. b). Naloge v 2. delu preizkusa znanja so se navezovale na neznano umetnostno
besedilo. Besedilo je bilo prozno. V tem delu je bilo manj nalog kot v 1. delu. Večina nalog je
zahtevala samostojno tvorjenje in zapis daljših odgovorov, izpovedovanje čutno domišljijskih
predstav književnih oseb, iskanje motivov za ravnanje književnih oseb, razlago besednih zvez iz
prebranega besedila, znati so morali določena literarna znanja.
Učenci so v 2. delu dobro reševali naloge, ki so preverjale zmožnost razumevanja teme
umetnostnega besedila (1. a, 3. a ), naloge, ki so preverjale zmožnost razumevanja motivov za
ravnanje književnih oseb (4. a, 4. b ). Dobro so reševali nalogo samostojnega pisnega tvorjenja
besedila, povezanega z izhodiščnim besedilom (7.). Nekoliko slabše so rešili nalogo, ki je preverjala
recepcijsko zmožnost sprejemanja književnih besedil. Pri tej nalogi so morali odgovoriti na
vprašanje, o čem govorita prvi in drugi del književnega besedila. Ob tem preizkusu ugotavljam, da
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so učenci solidno tvorili jezikovno pravilna krajša besedila. Težje je bilo učencem prepoznati
slovnične in pravopisne napake v danih povedih in jih odpraviti. Ugotavljam, kako pomembno je, da
učenci v okviru pouka tvorijo čim več zapisanih besedil, učitelj pa naj jim da o vsebini in jezikovni
pravilnosti teh besedil kakovostno povratno informacijo ter jih opozarja na pogoste in tipične
jezikovne napake.
Ugotavljam tudi, da so nadpovprečno dobro reševali nalogo, pri kateri so morali v poved pravilno
vstaviti primernik pridevnika globoka (globlja). Na pravilno stopnjevanje tega pridevnika sem učence
ob obravnavani snovi pogosto opozarjala.
ZAKLJUČEK
Iz navedenega sklepamo, da moramo pri pouku slovenščine spodbujati in razvijati bralno zmožnost
učencev, samostojno opazovanje besedil in pisno tvorjenja besedil o prebranem ter dejavnosti, ki
spodbujajo višje miselne procese (utemeljevanje, sklepanje, presojanje).

ANGLEŠČINA
V tem šolskem letu je NPZ pri predmetu tuji jezik – angleščina, opravljalo 48 učencev iz dveh
oddelkov. V 6. a oddelku je nacionalno preverjanje znanja pisalo 23 učencev, v 6. b-oddelku pa 25
učencev. V generaciji je šest učencev s posebnimi potrebami in tri nadarjene učenke. Dva učenca s
posebnimi potrebami sta imela v tem šolskem letu dodatno strokovno učno pomoč eno uro
tedensko, ki jo je izvajala anglistka. Povprečni dosežek učencev je pričakovan. Učenci so dosegli
povprečje 64,45 odstotkov točk, slovensko povprečje je 51,36 odstotka. Rezultati naših učencev
so za 13,09 odstotkov nad slovenskim povprečjem.

Nacionalni preizkus znanja je obsegal 2 nalogi slušnega razumevanja, 2 nalogi bralnega razumevanja,
2 nalogi rabe besedišča in nalogo pisnega sporočanja.
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NADPOVPREČNO REŠENE NALOGE

Naloga, kjer so učenci OŠ Trzin dosegli kar precej višje povprečje od državnega in obsega modro
območje:
D2.,D3., D1. zadnja naloga pisnega sporočanja, ki preverja znanje besedišča, slovnice in vsebine na
določeno temo.
Naši učenci so bili pri nalogi pisnega sporočanja zelo uspešni glede na vse tri kriterije (vsebino,
besedišče in pravopis ter slovnico). Napisati so morali krajši pisni sestavek o tem, kako v Sloveniji
preživljamo novoletne počitnice. V sestavku so morali opisati priprave na praznovanje novega leta,
kaj se dogaja na novoletni večer in kako preživijo prvi dan po novem letu. Učenci so se najbolj izkazali
pri kriteriju pravopis in slovnica (povprečje točk v Sloveniji je 0,99, na OŠ Trzin pa 1,46).
Naloge, kjer so učenci OŠ Trzin dosegli višje povprečje od državnega in obsega rdeče območje:
 B.1, B.2 – vse naloge bralnega razumevanja. Učenci so razumeli podatke in podrobnosti,
prav tako pa so morali razumeti pomen besed in besednih zvez. Dovolj pozorno so brali
besedilo, da so našli prave podatke (npr. pojavijo se tri števila, a pravilni odgovor je le eden),
razumeli so bistvo besedila in povezavo med npr. show us a bit of history z learn iz vprašanja
F.
C.2A.4. – naloga, ki je preverjala besedišče. Učenci so morali na sliki prepoznati, da puščica kaže na
brisačo.
C.2B.5. – naloga, ki je preverjala pomen in zapis besede mask. Učenec je plavalca z masko lahko videl
na sliki, v pomoč mu je bilo tudi sobesedilo your snorkel in to see underwater.
A.1.4. – naloga slušnega razumevanja oz. naloga dopolnjevanja z naborom, ki je preverjala
razumevanje pogovora med Petrom in njegovim vnukom. Učenci so morali razumeti glavno misel
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daljšega vnosnega besedila ter posamezne besede, kot so meat, fish, vegetables, povezati z every
day food.
A.2.5. – naloga slušnega razumevanja. Učenci so morali poslušati daljši del vnosnega besedila, da so
razumeli in povezali podrobnosti. Ključna za uspešno reševanje sta bila dva dela vnosnega besedila
…we learn other languages… in a colleague from China is teaching me his language.
Naloge, kjer so učenci naše šole dosegli višje povprečje od državnega in obsega rumeno območje:
B.1.5. – naloga bralnega razumevanja. Učenci so morali razumeti vprašanje, ki sprašuje po pijači, ter
izluščiti informacijo besedišča tea. Ta naloga je zahtevala kratke odgovore na vprašanja, vezana na
besedilo o dveh prijateljih, ki redita kokoši. Besedilo je bilo razdeljeno na tri dele, da je učencem
olajšalo iskanje informacij.
C.1.5. – raba jezika, ki je preverjala poznavanje besede garden. Učenci so morali razumeti ključne
besede take out in street in iz nabora besed izbrati besedo garden, ki se je edina nanašala na zunanji
prostor. Naloge, pri katerih so učenci naše šole dosegli višje povprečje od državnega in obsega
zeleno področje:
 C.1.2, ki je preverjala poznavanje in rabo besedišča (besede toys) v sobesedilu. Učenci so
prebrali besedilo o pripravah na sprejem hišnega ljubljenčka in ga dopolnili z besedami iz
nabora; tri besede so bile odveč. Učenci so morali dopolniti poved z besedo iz nabora besed
v okvirčku, kar ni bilo težko.
PODPOVPREČNO REŠENA NALOGA je bila le ena.
Naloga, kjer so učenci OŠ Trzin dosegli nižje povprečje od državnega in obsega rdeče območje, je
naloga slušnega razumevanja A.2.4., naloga izbirnega tipa z enim pravilnim odgovorom. Za uspešno
reševanje te postavke so morali učenci razumeti glavno misel daljšega vnosnega besedila ter
posamezne besede, kot so meat, fish, vegetables, povezati z everyday food. Pravilni odgovor na
vprašanje, kaj jedo astonavti, je bil everyday food. Najbrž so naši učenci sklepali, da astronavti jedo
posebne tablete in ne običajne hrane na podlagi svojega mnenja in ne poslušanja besedila.

ZAKLJUČEK
Učenci so nadpovprečno reševali naloge, ki so preverjale bralno razumevanje, slušno razumevanje,
rabo jezika – besedišče in pisno sporočanje. Brez težav pišejo krajša in daljša besedila o konkretnih
temah, pri tem znajo uporabljati ustrezno bogato besedišče in upoštevajo slovnična ter pravopisna
pravila. Z bralnim razumevanjem nimajo težav.
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V šolskem letu 2019/20 bomo še več pozornosti namenili nalogam slušnega razumevanja, pisnemu
sporočanju, pisanju besedil z vodeno nalogo o konkretnih temah in nadaljevale z dosedanjim delom,
saj smo z rezultati učencev zadovoljne.

MATEMATIKA
NPZ iz matematike v 6. razredu v tem šolskem letu je opravilo 45 učencev iz dveh oddelkov. Gre za
generacijo učencev s povprečnimi učnimi zmožnostmi. Med njimi je nekaj posameznih učencev, ki
na področju matematike dosegajo zelo dobre dosežke, nekaj pa je učencev, ki tudi sicer pri
matematiki dosegajo slabše rezultate. Z doseženim povprečnim dosežkom smo zelo zadovoljni.
Dosegli so 65,96 % točk, kar je skoraj 9 % točk nad državnim povprečjem (57,28 %). 31 učencev
(68,8 % točk) je preseglo povprečje doseženo v Sloveniji. 12 učencev (26,7 % točk) je doseglo 80 %
točk ali več, 29 učencev (64,4 % točk) je doseglo 60 % točk ali več.
NPZ iz matematike je pisalo 25 dečkov, pri čemer jih je 16 preseglo državno povprečje. Povprečje
dosežkov pri dečkih je 7 % nad državnim povprečjem. Najboljši med dečki je dosegel 98 % točk, kar
3 so presegli 90 % točk. NPZ iz matematike je pisalo 20 deklic, pri čemer jih je 15 preseglo državno
povprečje. Najboljša med deklicami je dosegla 92 % točk. Povprečje pri dekletih je 10,62 % nad
državnim povprečjem.
Pri večini nalog so naši učenci odgovarjali bolje kot vrstniki na ostalih slovenskih šolah, pri mnogih
nalogah tudi precej bolje.

Bolje kot vrstniki (od 5- do 15-odstotnih točk bolje):









seštevajo in odštevajo decimalna števila,
uporabljajo pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, presek, prazna množica in jih zna
zapisati z ustrezno simboliko,
na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali manjši od celote in jih zapišejo v obliki
ulomka,
primerjajo in urejajo decimalna števila po velikosti,
razlikujejo desetiške enote,
poznajo pojem velikost kota in primerjajo kota po velikosti,
prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo,
izračunajo ploščino kvadrata in pravokotnika z uporabo obrazcev in ju uporabljajo pri izračunu
površine kocke in kvadra.
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Precej bolje kot vrstniki (več kot 15-odstotnih točk bolje):





pisno seštevajo in odštevajo naravna števila do milijona,
delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus,
pisno množijo naravna števila do milijona,
poznajo in uporabljajo pravila za deljivost.

Nekoliko slabše rezultate so dosegli pri:



množijo dve decimalni števili,
berejo besedilo.

ZAKLJUČEK
Z dosežki učencev smo zelo zadovoljni. Analiza rezultatov kaže, da smo pri svojem delu uspešni, zato
bomo s podobnim pristopom nadaljevali tudi v bodoče. Še več poudarka bomo dali branju oz. delu
z besedilnimi nalogami, malo bolj kompleksnimi, saj so naši učenci dosegli nekoliko slabše rezultate
od vrstnikov pri nalogah, ki so imele zapleteno besedilo, na podlagi katerega je bilo potrebno
sestaviti oz. zapisati in izračunati izraze.
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Priloga 2: ANALIZE DOSEŽKOV UČENCEV 9. RAZREDA NA RAVNI ŠOLE
SLOVENŠČINA
Nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine se je udeležilo 44 učencev. Na šoli je bilo skupno
povprečje točk 46,28 odstotkov; kar je za 2,2 odstotkov nižje od državnega povprečja (48,48).
Standardni odklon kaže skoraj enako razpršenost pravilnih odgovorov na naši šoli 18,47 kot v
državi 18,16.
Izhodiščno besedilo v književnem delu preizkusa (I. del) je bila pesem Ivana Minattija: Odkar vem
zanjo, in pesem Toneta Pavčka, Ona. Naloge ob besedilu so preverjale recepcijsko zmožnost, tj.
zmožnost samostojnega tihega branja neznanega književnega besedila in zmožnost samostojnega
pisanja o oz. ob njem. Naloge v I. delu preizkusa preverjajo učenčevo zmožnost sprejemanja
književnih besedil ter tvorjenja besedil o književnih besedilih in ob njih. Preizkus je dvodelen: v I.
delu so naloge povezane z umetnostnim besedilom, v II. delu pa z neumetnostnim besedilom.
Razmerje v deležu točk obeh delov je enako, kot je razmerje med književnostjo in jezikom pri pouku
oz. kot ga določa načrt za slovenščino v osnovni šoli, 40 % za književnost in 60 % za jezik.
Izhodiščno neumetnostno besedilo v II. delu je bil intervju z Gojmirjem Lešnjakom Gojcem z
naslovom Dan ima žal le 24 ur. Naloge ob neumetnostnem besedilu preverjajo učenčevo zmožnost
kritičnega sprejemanja in tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil ter jezikovno,
metajezikovno in slogovno zmožnost.
Naloge so razvrščene na posamezna barvna območja: od nalog zelenega območja, ki jih je uspešno
rešila večina učencev, do nalog modrega, ki jih je uspešno rešila le zgornja desetina učencev, in nalog
območja nad modrim, ki jih v 65 % ne rešijo niti najboljši učenci. Zeleno območje označuje tiste
učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, rumeno pa tiste, katerih
skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov. Rdečemu in modremu območju pripadajo
najuspešnejši učenci oz. tisti, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov (rdeče)
in zgornjih 10 % odstotkov modro. Posamezna območja kažejo, katere standarde znanja po UN
učenci na splošno dosegajo in katerih ne, ter bi jim zato pri pouku slovenščine treba posveti več
pozornosti.
Dosežki po območjih:
1. Zeleno območje
Naloge so preverjale zmožnosti 1. in 2. taksonomske ravni (znanje, razumevanje, uporaba) in
minimalne standarde, in sicer 2., 8. naloga iz prvega dela ter 6., 9. c, 9. a, 11., 12. č-naloga iz drugega
dela NPZ.
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Učenci naše šole so nadpovprečno reševali naloge, kjer so se morali vprašati po delih povedih in pri
prepoznavanju sporočevalčevega namena.
Rahlo podpovprečni so bili pri prepoznavanju pomena besedne zveze. Podpovprečni so bili pri
iskanju sopomenke ter pri spraševanju po delih povedi.
Naloge zelenega območja so preverjale zmožnost prve in druge taksonomske stopnje (znanje,
razumevanje, uporaba) in minimalne standarde po UN.
2. Rumeno območje
V tem območju je 2. naloga iz 1. dela, v kateri so učenci pokazali prepoznavanje teme obeh besedil.
To nalogo so reševali podpovprečno. Prav tako 5. nalogo, kjer so morali razvrstiti dane podteme
glede na to, kako si sledijo v besedilu.
Nadpovprečno so reševali 14. a-nalogo, kjer je bilo potrebno pokazati zmožnost tvorjenja
enogovornih neumetnostnih besedil. Učenci so se dobro odrezali pri pisanju zaokroženega besedila,
in sicer na kratko predstaviti Gojmirja Lešnjaka Gojca.
Naloge rumenega območja so preverjale zmožnost druge taksonomske stopnje (razumevanje),
naloga 14. a pa je preverjala tudi zmožnost tretje taksonomske stopnje (analiza, sinteza). Po UN gre
za minimalne standarde, pri tvorbni nalogi pa tudi za temeljne.
3. Rdeče območje
Naloga iz tega območja je bila 3. a iz prvega dela, ki so jo učenci reševali nadpovprečno. Učenci so
morali napisati zaokroženo besedilo, kjer so pokazali razumevanje, doživljanje pesmi in znali razložiti
in uporabiti pesniška sredstva.
7. naloga je preverjala, ali so razumeli izpisani del izhodiščnega besedila. To nalogo so reševali
podpovprečno.
8. a-naloga je preverjala učenčevo razumevanje izhodiščnega besedila in njegovo zmožnost
tvorjenja krajšega enogovornega neumetnostnega besedila To nalogo so reševali nadpovprečno.
9. b-nalogo so reševali podpovrečno. Pokazali so slabo znanje pri prepoznavanju prislova.
12. a-naloga je preverjala skladenjsko zmožnost. Učenci so morali razložiti, kako se vprašamo po
podčrtanem delu povedi (po dopustnem odvisniku). To nalogo so reševali podpovprečno.
13. a-naloga je preverjala, ali učenci znajo razložiti, kaj pomenita besedi v izhodiščnem besedilu
(pilovci, pilovke). Tudi to nalogo so reševali podpovrečno.
Naloge rdečega območja so preverjale zmožnost prve in druge taksonomske stopnje (znanje,
razumevanje in uporaba). Izjema je 3. a-naloga iz I. dela, ki je preverjala zmožnosti tretje
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taksonomske stopnje (analiza in sinteza). Naloge rdečega območja preverjajo po UN minimalne
standarde. Izjemi sta naloga 3. a v I. delu in 3. naloga v II. delu, ki preverjata temeljne standarde.
4. Modro območje
V I. delu preizkusa so v modrem območju tri naloge v celoti in dve delno.
3. b-naloga je preverjala jezikovno pravilnost ter slogovno ustreznost krajše tvorbne naloge, pri
kateri so bili učenci nadpovprečni.
5. naloga je preverjala zmožnost razumevanja književnega besedila (»Kdo je nagovorjen v pesmi
Ona?«). To nalogo so reševali podpovrečno.
6. naloga je preverjala razumevanje pesmi Ona, in sicer ločevanje glavnih motivov/pesemskih slik
od stranskih glede na sporočilnost besedila. Učenci so to nalogo reševali podpovprečno.
Pri 7. nalogi so morali s svojimi besedami pojasniti, kaj pomenita izpisana verza. Učenci so to nalogo
reševali rahlo pod povprečjem.
8.a-naloga je preverjala zmožnost tvorjenja krajšega zaokroženega besedila. Učenci so morali
sintetizirati spoznanja o pesemskih besedilih in oblikovati vrednostno sodbo. Učenci so to nalogo
reševali podpovprečno.
V II. delu preizkusa so v modrem območju tri naloge v celoti in štiri delno.
1. naloga, v kateri so morali določiti dva ključna podatka iz besedila oz. morali so prepoznati vlogo
oseb v intervjuju. To nalogo so reševali podpovprečno.
4. naloga je preverjala naslova in povezavo naslova z vsebino. Razložiti so morali, kaj pomeni dan
ima žal le 24 ur in razlago povezati z vsebino intervjuja. To nalogo so reševali podpovrečno.
Zelo dobro so reševali 8. b-nalogo, pri kateri so morali napisati kratko besedilo, v katerem je bilo
potrebno pojasniti poved, vzeto iz besedila.
Pri 10. nalogi, ki je preverjala skladenjsko zmožnost učencev, so morali dopolniti poved z oblikovno
pravilnimi besedami (sklanjanje imena intervjuvanca). To nalogo so reševali podpovprečno.
12. b-nalogo, kjer so določali vrsto odvisnika, so reševali nadpovprečno.
Naloga 12. c je preverjala skladenjsko zmožnost. Učenci so morali zloženo poved strniti v skladenjsko
pravilno enostavčno poved. Pri tvorbi le-te so bili podpovprečni.
Nalogi 8. b in 14. b sta preverjali jezikovno pravilnost krajše tvorbne naloge. Pri 8. b-nalogi so bili
napovprečni. Pri 14. b-nalogi pa podpovrečni.
Naloge v 1. delu, ki so v modrem območju, so bile druge in tretje taksonomske stopnje (razumevanje,
analiza, sinteza, vrednotenje). Naloge v II. delu preizkusa, ki so v modrem območju, pa so prve
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taksonomske stopnje (npr. 1., 10., 12. b, 12. c) ali druge. Večina nalog je preverjala minimalne
standarde, naloga 12. c pa temeljne standarde.
Težave so jim povzročale naloge, ki so povezane z razumevanjem izhodiščnih pesmi, določenih
verzov ali s primerjavo pesmi. Prav tako so imeli težave z nalogami, ki so preverjale njihovo
literarnovedno in literarnozgodovinsko znanje, npr. poimenovanje slovenskih avtorjev, njihovih del
in literarnih obdobij, ločevanje med lirsko in epsko pesmijo. Tudi boljši učenci, ki so med poukom
znali umestiti avtorje v posamezno obdobje, so pri nalogi, ki je preverjala tovrstno znanje, izgubili
veliko točk. Predvidevamo, da razlog tiči v novi situaciji, drugačni sestavi naloge, ker je bilo avtorja
treba povezati še s sodobnikom ter napisati kakšno njegovo delo.
Učenci so nadpovprečno reševali tvorbne naloge in tudi naloge, kjer je bilo potrebno pokazati
jezikovno in pravopisno pravilnost. Po lanskoletnem NPZ-ju smo si zadali cilj, da izboljšamo znanje
učencev pri tvorbnih nalogah, zato smo v letošnjem letu veliko časa namenili tovrstni izboljšavi. Naša
prizadevanja so prinesla uspeh.
5. Nad modrim območjem
V I. delu preizkusa so nad modrim območje tri naloge v celoti in ena delno.
V I.delu so pri 1. nalogi morali učenci prepoznati, ali sta izhodiščni pesmi lirski ali epski, in svojo izbiro
utemeljiti. To nalogo so reševali podpovprečno.
4. naloga je preverjala, ali učenci razumejo vlogo ponavljanja verza odkar vem zanjo kot pesniškega
sredstva v umetnostnem besedilu. To nalogo so reševali podpovprečno.
Naloga 8. b se je nanašla na jezikovno pravilnost tvorbne naloge, povezane s primerjavo obeh
izhodiščnih pesmi. To nalogo so reševali nadpovprečno.
9. naloga je preverjala literarnozgodovinsko znanje oz. poznavanje slovenskih avtorjev, katerih
obravnava je obvezna po UN, njihovih del in literarnega obdobja, v katerem so delovali. To nalogo
so reševali podpovprečno.
V 2. delu preizkusa je nad modrim območjem ena naloga delno. 13. b je preverjala pravopisno
zmožnost učencev, in sicer njihovo znanje o rabi velike/male začetnice. Učenci so morali utemeljiti
pravilnost zapisa z malo začetnico dveh občnih imen (pilovci, pilovka), nastalih iz lastnega imena.
Učenci so to nalogo reševali v takem odstotku, kot je slovensko povprečje.
Naloge nad modrim območjem so preverjale zmožnost na prvi in drugi taksonomski stopnji (znanje,
razumevanje, uporaba). Preverjajo minimalne in temeljne standarde po UN.
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ZAKLJUČEK
Naloge, ki jih je pravilno rešilo največ učencev, so povezane z neumetnostnim besedilom.
Pri pouku bomo več pozornosti namenili poglobljeni obravnavi pesmi in učence spodbudili k branju
tovrstnih umetnostnih besedil. V pouk bomo vključevali več primerjav besedil, povezanosti
posameznih delov besedila in utemeljevanju odgovorov.
Pesmi so med umetnostnimi besedili učencem zahtevnejše za razumevanje, zato imajo pri
prepoznavanju značilnosti in tudi razumevanju več težav kot pri neumetnostnem besedilu. Letos so
imeli kot neumetnostno besedilo intervju, ki kot besedilna vrsta ni tako zahtevna za razumevanje.
Ugotovili smo, da bo moramo več pozornosti nameniti utrjevanju besednih vrst, npr. prislova, pri
katerem so imeli učenci težave, in tudi sklanjanju, čeprav smo temu namenili že ogromno vaj.
Nalogam, ki so povezane z oblikoslovjem, bomo v prihodnjem letu pri poučevanju namenili več časa,
predvsem pri utrjevanju znanja.
Učenci so dobro reševali večino nalog, ki so povezane s skadnjo, zato jo bomo poučevale na enak
način.
Ker imajo težave pri iskanju sopomenk in razumevanju besednih zvez, bomo učence spodbujale k
domačemu branju in tudi branju sicer, npr. tudi z bralno uro v učilnici v naravi, z uvedbo bralnega
nahrbtnika primernih in priljubljenih besedil za najstnike vsaj še v 6. in 7. razred, ker imajo učenci
pomanjkanje besednega zaklada. Ta primanjkljaj lahko nadomestimo le z branjem. Morda bi lahko
vsi učitelji kakšno razredno uro namenili samo branju. Da pa bi čim bolj izboljšali besedni zaklad
učencev in razumevanje besedil, moramo o pomenu branja v domačem okolju pridobiti tudi starše
višjih razredov.

MATEMATIKA
Gre za generacijo učencev s povprečnimi učnimi zmožnostmi. Med njimi je nekaj posameznih
učencev, ki na področju matematike dosegajo zelo dobre dosežke, nekaj pa je učencev, ki tudi sicer
pri matematiki dosegajo slabe rezultate. Učni načrt je bil v celoti realiziran. Poučevanje je potekalo
v heterogenih skupinah, pri čemer smo ga znotraj skupin individualizirali, saj so bili v skupini tako
nadarjeni učenci kot učenci s posebnimi potrebami.
Z doseženim povprečnim dosežkom smo zadovoljni. Učenci so dosegli v povprečju 54,47 % točk,
kar je dobre 3 % točke nad državnim povprečjem (51,05 %). Polovica učencev je presegla povprečje
doseženo v Sloveniji, četrtina vseh učencev je dosegla 75 % točk in več. Približno četrtina učencev je
bila le malo pod povprečjem. NPZ iz matematike je pisalo 21 dečkov, pri čemer jih je 7 (večinoma
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močno) preseglo državno povprečje. Povprečje dosežkov pri dečkih je bilo enako državnemu
povprečju. Najboljši med dečki je dosegel 94 % točk. NPZ iz matematike je pisalo 22 deklic, pri čemer
jih je 15 preseglo državno povprečje. Najboljša med deklicami je dosegla 82 % točk. Povprečje pri
dekletih je 8 % nad državnim povprečjem. Grafikona prikazujeta dosežke učencev po številu
odstotnih točk. Z barvami so dodatno označeni posamezni učni cilji.

Zeleno območje
Učenci izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil, uporabljajo pravilo za deljivost
z 10 in poznajo nasprotno vrednost racionalnega števila. Pretvarjajo med sosednjimi časovnimi
enotami ter računajo z njimi. Uporabijo višino pri načrtovanju trikotnika. Iz preglednice preberejo
ustrezni podatek. Prepoznajo pravilo zaporedja naravnih števil in zapišejo manjkajoči člen.
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Rumeno območje
Učenci odštevajo ulomke, decimalno število množijo s 100, uporabijo pravila za deljivost z 2 in s 5,
zapišejo absolutno vrednost števila. Ekvivalentno preoblikujejo linearno enačbo z ulomki.
Prepoznajo pravilo zaporedja racionalnih števil in zapišejo manjkajoči člen.

Rdeče območje
Učenci seštevajo, odštevajo in delijo decimalna števila, določijo osnovo pri znani vrednosti potence
in stopnji, uporabijo odstotni račun pri reševanju matematičnega problema iz vsakdanjega življenja.
Odštejejo zmnožek vsote in razlike dveh členov ter seštevajo oz. odštevajo enočlenike. Rešijo
linearno enačbo z ulomki in naredijo preizkus. Uporabijo Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku.
Izračunajo aritmetično sredino.

Modro območje
Učenci uporabijo pravilo za deljivost s 3, z 9 ter z 2 in s 3 hkrati, zapišejo obratno vrednost števila in
določijo korenjenec pri znani vrednosti kvadratnega korena. Izračunajo kvadrat dvočlenika. Načrtajo
višino na krak enakokrakega topokotnega trikotnika. Z uporabo podatkov izračunajo višino stranske
ploskve in ploščino plašča pravilne štiristrane piramide. Rešijo matematični problem iz vsakdanjega
življenja. Določijo modus in mediano za dane podatke ter prepoznajo in zapišejo pravilo danega
vzorca.
Primerjava obeh grafikonov pokaže, da so učenci 9. razreda OŠ Trzin dosegli znanje matematike na
višji stopnji, kot povprečen slovenski devetošolec. Razporeditev dosežkov (zgoščenost) kaže, da je
bilo veliko učencev OŠ Trzin v slovenskem povprečju, hkrati pa je precej učencev doseglo 75 % in
več. Analiza dosežkov po nalogah pokaže, da so se učenci pri večini nalog izkazali vsaj povprečno.
Podpovprečno so se izkazali le pri nalogah:
- iz obdelave podatkov, konkretneje določanje modusa in mediane,
- potenciranje negativnega števila,
- določanje obratne vrednosti ulomka.
Zelo uspešni so bili učenci v sklopih nalog, ki vsebujejo:
-

izraze,
enačbe in neenačbe,
geometrijske elemente in pojme,
geometrijo in merjenje.
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Zelo verjetno so bili rezultati nalog iz obdelave podatkov slabši od slovenskega povprečja, ker smo
to snov obravnavali na začetku šolskega leta, medtem ko jo večina šol obravnava tik pred NPZ-ji (v
učnem načrtu in tudi v učbeniku je umeščena na konec).

ZAKLJUČEK
Analiza rezultatov NPZ kaže, da je delo pri matematiki ustrezno. V naslednjem šolskem letu bomo
nadaljevali z uveljavljenim načinom dela.

FIZIKA
V letošnji generaciji učencev 9. razreda je bilo 45 učencev. NPZ iz fizike je pisalo 43 učencev iz dveh
oddelkov. Gre za generacijo učencev s povprečnimi učnimi zmožnostmi, vendar z zmanjšano
motivacijo za delo. Med njimi je nekaj posameznih učencev, ki na področju fizike dosegajo zelo
dobre dosežke, več je učencev, ki pri fiziki dosegajo slabe rezultate. Učni načrt je bil v celoti
realiziran. Pri poučevanju sem uporabljala različne učne metode: razgovor, razlago in
eksperimentalno delo. Delo je potekalo v različnih oblikah: frontalno, individualno, v dvojicah in v
skupinah. Poučevanje, preverjanje in ocenjevanje sem glede na nadarjene učence in učence s
posebnimi potrebami individualizirala.
Na državni ravni so učenci v povprečju dosegli 63,82 % točk, šolsko povprečje pa je bilo 65,50 %
točk. Šolsko povprečje bi lahko bilo nekoliko boljše, saj je bilo enemu od učencev zaradi motenja
poteka NPZ v skladu z navodili za izvajanje NPZ onemogočeno pisanje preizkusa. Če ne upoštevamo
dosežka tega učenca (0 točk), bi bilo šolsko povprečje 67,0 % točk.
Z doseženim povprečnim dosežkom sem zadovoljna. 72,1 % učencev je preseglo povprečje
doseženo v Sloveniji. 18,6 % učencev je doseglo 80 % točk ali več. Grafikona prikazujeta dosežke
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učencev po številu odstotnih točk. Z barvami so dodatno označeni posamezni učni cilji.

V zelenem območju so učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov.
Uspešno rešujejo naloge na I. in II. taksonomski stopnji. Znajo uporabljati preproste grafe,
obvladujejo enostavne vsebine iz astronomije, sil in dela.
V rumenem območju so učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov.
Učenci z dosežki v tem območju izkazujejo večje znanje kakor učenci v zelenem območju. Pravilno
89

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2018/19

rešujejo tudi naloge, ki zahtevajo preprosto sklepanje in se uvrščaj med naloge III. taksonomske
stopnje. Uspešno rešujejo naloge v zvezi s tlakom in silami.
V rdečem območju so učenci, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov.
Učenci v tem območju uspešno rešujejo preproste računske naloge, obvladajo osnove geometrijske
optike, kinematike, dinamike in vsebine naravoslovja. Izkazujejo boljše razumevanje fizikalnih
zakonitosti in zvez med posameznimi količinami. Uspešneje rešujejo naloge na ravni uporabe.
V modrem območju so učenci, ki predstavljajo zgornjo desetino učencev po uspešnosti na celotnem
preizkusu.
Učenci uspešno rešujejo večino nalog in kažejo razumevanje fizikalnih zakoniti pojavov. Graf v
nadaljevanju prikazuje koliko odstotkov učencev (navpična os) je doseglo posamezne deleže nalog,
ki so razdeljeni v razrede (vodoravna os). Vidimo, da na naši šoli ni bilo učenca, ki bi dosegel vse
točke. Izstopamo pa tudi v deležu učencev, ki imajo 0 točk. Izstopa odstotek učencev, ki imajo med
61 % in 70 % možnih točk. Večina učencev na naši šoli je dosegla povprečen rezultat.

Dosežki po oddelkih
Graf prikazuje, da so bili pri NPZ nekoliko uspešnejši učenci 9. b, če izvzamemo omenjenega učenca,
ki mu je bil odvzet preizkus in je dosegel 0 točk. Povprečna dosežka sta približno enaka (9. a: 65,52
%; 9. b: 65,40 %).
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Dosežki po spolu
NPZ iz fizike je pisalo 19 dečkov, pri čemer jih je 12 (63,13 %) preseglo državno povprečje. Povprečje
dosežkov pri dečkih je nekoliko pod državnim povprečjem, predvsem zaradi dečka, ki mu je bil
preizkus odvzet. Najboljši med dečki je dosegel 89 % točk.
NPZ iz fizike je pisalo 24 deklic, pri čemer jih je 19 (79,17 %) preseglo državno povprečje. Najboljša
med deklicami je dosegla 86 % točk. Povprečje pri dekletih je nekoliko nad državnim povprečjem.

Dosežki po nalogah
Graf prikazuje povprečno število točk v primerjavi s Slovenijo pri posameznih nalogah. V 2., 4., in 7.
sklopu so dosežki naših učencev slabši od dosežkov pri vrstnikih. Šibkejši so bili pri doseganju ciljev:







spozna, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani, opredeli pojem svetilo, osvetljeno telo,
svetlobni curek, senca;
spozna nekaj oddajnikov zvoka in sprejemnik zvoka;
opredeli pojma opazovano telo in okolica;
uporablja fizikalno znanje za razumevanje in poznavanje vzgona, gostote in tlaka;
opiše uporabo fizike v vsakdanjem življenju, znanosti, tehniki in medicini;
uporabi merilne instrumente.
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Graf prikazuje, katere naloge so se izkazale za najtežje. Vidimo, da sta bili prva in zadnja naloga
najtežji. Pri obeh nalogah je tak izid pričakovan. Prva naloga sodi v I. taksonomsko stopnjo in od
učenca zahteva, da se spomni dogovorjenega simbola za zbiralno lečo. Za razumevanje fizike in za
uporabo je ta informacija popolnoma nepomembna in zgolj obremenjuje spomin. Zadnja naloga
sodi v III. taksonomsko raven, zahteva analizo in predvidevanje in je za učence upravičeno trd oreh.
Morda tudi za to, ker smo to snov obravnavali čisto na koncu, ko je učencem pozornost že popuščala.
Za težje naloge štejejo tudi naloge iz geometrijske optike.

ZAKLJUČEK
Iz analize doseganja ciljev je videti, da mora biti nadaljnje poučevanje pouka še bolj povezano z
vsakdanjim življenjem, da bodo učenci razumeli fiziko kot sestavni del vsakdanjega življenja. Večji
poudarek mora biti na merjenju osnovnih količin, eksperimentalnem delu.
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Priloga 3: Kratki opisi nekaterih dejavnosti, ki so jih vodili notranji učitelji
LIKOVNI KROŽEK, mag. Vesna Rakef, prof. lik. umetnosti
V likovni krožek je bilo vpisanih 28 učencev od 1. do 7. razreda. Snov pri likovnem krožku je bila
predelana v celoti. Učenci so spoznali vsa področja likovnega ustvarjanja, od slikarstva, risanja,
kiparstva … Krožek je bil namenjen učencem, ki se radi likovno izražajo. Ob likovni dejavnosti so se
otroci naučili podrobnejšega opazovanja tako predmetov kot svojega okolja. Pri delu so spoznavali
različne likovne tehnike, sodelovali na različnih likovnih natečajih ... Svojo kreativnost so izražali z
različnimi materiali in ob koncu šolskega leta svoja dela predstavili na razredni likovni razstavi.

LITERARNI KROŽEK, Andreja Rotar
V tem šolskem letu učenci niso sodelovali na vseh literarnih natečajih, kot smo načrtovali, zelo
aktivno pa so bili vključeni v oblikovanje in pisanje člankov za šolski literarni časopis Skirca, ki je letos
izšel kar petkrat.
Sodelovali smo na dveh literarnih natečajih Bodi pisatelj in Naravne in druge nesreče. Učenka 9. b,
Trina Tomc Vovk, je sodelovala na natečaju Bodi pisatelj s spisom z naslovom Monika in prejela
priznanje za sodelovanje.
Učenka 7. a, Lara Pevec, pa je napisala odličen doživljajski spis Neurje, ki sem ga poslala na lit. natečaj
Naravne in druge nesreče, a žal ni bila izbrana za najboljši spis. Zarja Bricelj in Tai Teslić (4. a) sta se
v spremstvu mentorice Maje Komjanc udeležila Festivala otroške poezije v Mengšu, kjer sta
predstavila svoje pesmi, Zarja pa je za pesem Prijatelj prejela tudi nagrado.
Slovenistke bomo še naprej motivirale učence za sodelovanje na lit. natečajih v prihodnjem letu.
Interesna dejavnost Bralni klub (bibliopreventiva), katere sovoditeljica je tudi knjižničarka Melita
Rus, se letos ni izvajala zaradi njene odsotnosti.

ATLETIKA, Slavka Kozel
Interesna dejavnost je vključevala 13 učencev 4. in 5. razreda. Glavni cilj dela je bil pri učencih
oblikovati pozitiven odnos do športa, ki naj bi postal ena izmed možnosti preživljanja prostega časa.
Delo je temeljilo na stopnjevanju težavnosti, pridobivanju športne kondicije ter tekmovalnosti s
samim seboj – presegati poprejšnje rezultate.
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Vsebine programa dela:










Atletska abeceda
Osnovne atletske panoge
Različne vrste tekov
Skok v daljino z mesta in z zaletom
Skok v višino
Meti različnih vrst atletskega orodja
Osnovne telesne spretnosti
Kondicijska vadba
Štafetne in družabne igre

V lepem jesenskem in pomladanskem vremenu se je dejavnost odvijala na šolskem atletskem
stadionu, ob slabem vremenu in v zimskem času pa v veliki telovadnici. Z učiteljico Slavko Kozel so
se učenci srečevali ob sredah od 13.45 do 14.30.

MOČ MISELNOSTI
Mentorice: Lea Zupanc, Dragica Marinko, Vesna Rakef, Simon Šiška, Saša Repanšek
Termin: po dogovoru (september 2018–junij 2019)
Čas izvajanja: po dogovoru
Razred: 8.

V tem šolskem letu smo v okviru projekta Erasmus+ izvajali interesno dejavnost Moč Miselnosti, ki
so jo obiskovali učenci osmih razredov. Interesna dejavnost je potekala tudi v skladu z navodili in s
smernicami koordinatorice Karin Helmerson (Švedska).
Izpeljanih je bilo 15 ur interesne dejavnosti.

Z učenci smo v skladu z zastavljenimi cilji z LDN-jem:







spoznavali delovanje možganov,
razlikovali in primerjali različne načine razmišljanja,
prepoznavali in razlikovali različna čustva ter se pogovarjali o njihovem obvladovanju,
spoznali tipe miselnosti in kako se navezujejo na zmožnost uresničevanja zastavljenih ciljev,
tako na področju učenja kot na drugih področjih življenja,
v okviru teme izvajali različne delavnice in
pripravljali motivacijska gradiva.
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MODELARSKI KROŽEK, Aleš Šporn
Modelarski krožek je bil namenjen učencem 6. razreda. Redno ga je obiskovalo 13 otrok. Učenci so
pri krožku iz enostavnih gradiv izdelali model letala in čolna in ju na koncu preizkusili. Ob izdelavi so
spoznali osnovne lesnoobdelovalne postopke in nekaj postopkov obdelave umetnih snovi oziroma
so spoznavanje le-teh glede na pouk nadgradili. Seznanili so se z različnimi načini lepljenja in
površinske zaščite lesa. Pri delu so se učili varnega dela z orodjem in s stroji. Izvedli smo skupaj 32
ur krožka, ker smo ga začeli v drugi polovici septembra.

NARAVOSLOVNE URICE za učence 6. in 7. razreda, Zdenka Oblak
Naravoslovne urice so se izvajale od oktobra do decembra 2018.
Urice so obiskovali predvsem nadarjeni in zainteresirani učenci in učenke za naravoslovje.
V manjših skupinah so se učenci navajali na eksperimentalno delo. Izvajali so preprostejše
eksperimente s področja naravoslovja, s poudarkom na kemijskih vsebinah.

NARAVOSLOVNE DELAVNICE, Simona Šiška
Interesno dejavnost naravoslovne delavnice so obiskovali zainteresirani učenci 8. in 9. razreda.

S preprostimi poskusov (reakcija nevtralizacije) so učenci spoznavali zakonitosti okolja, ki nas
obkroža.
Ob dnevu boja proti AIDS-u smo se poglobili v tematiko prenosa virusa HIV, bolezni AIDS, poudarek
je bil na preventivi pred SPB. Dotaknili smo se tudi teme o drogah in odvisnostih ter zdravem načinu
življenja.
Mikroskopiranje jim je omogočalo razvijanje ročnih spretnosti (mikroskopiranje H, A, J, trajni
preparati), preizkusili so se tudi v pripravi mokrega preparata (luskolist čebule).
V Ljubljani smo si ogledali razstavo človeških plastiniranih teles in organov (razstava Body World
Vital).
Osnove genetike smo poglobili s pomočjo modelov (model molekule DNA, modela mejoze in
mitoze). Rešili smo tudi nekaj zahtevnejših primerov napovedovanja dedovanja s pomočjo
Punnettovega kvadrata križanja.
Secirali smo goveja in prašičja pljuča ter prašičje ledvice. Zainteresirani učenci so bili na teh urah
zelo motivirani za delo.
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Nekaj ur smo namenili tudi utrjevanju in poglabljanju znanja o hormonskih žlezah in hormonih ter
živčevju (zgradba in delovanje CŽS in perifernih živcev).
Večino poskusov smo izpeljali v učilnici (sekcije notranjih organov prašiča (pljuča in ledvica) ter delo
z mikroskopom.
Prednostne vsebine so zajemale znanja s področja genetike in anatomije človeškega telesa. Pri
poglabljanju in utrjevanju določenih vsebin smo uporabljali tudi modele.
Ocenjevanja znanja pri interesni dejavnosti ni. Realiziranih je bila 27,9 ur od predvidenih 30 ur, kar
je 93% realizacija.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR, Mateja Košir in Barbara Karba
V tem šolskem letu je interesno dejavnost obiskovalo na začetku 33 otrok. Tekom leta je prišlo do
nekaj izpisov in je v drugi polovici leta zbor obiskovalo 28 učencev. Izvedenih ur je bilo 72,9,
realizacija je 95,92%. Ure, ki so odpadle, so odpadle zaradi bolniške odsotnosti mentoric. Pevski zbor
je aktivno sodeloval z okoljem. Na povabilo DPM Trzin so se učenci, ki obiskujejo zbor, 24. 9. 2018
udeležili Pikinega festivala v Velenju. Na prireditvi Zapojmo in zaigrajmo skupaj je pripravil točko
skupaj z ZPM Trzinke. Sodelovali smo s šolskim bandom Tangenta in učenci in učitelji GŠ Lartko.
Izvedli smo eno pevsko soboto, in sicer 1. 12. 2019. Udeležilo se jo je 59 otrok, imeli smo tudi skupno
vajo z učenci GŠ Lartko, šolskim bandom in ZPM Trzinke. Obisk v Domu počitka pa je bil zaradi
odsotnosti mentoric nadomeščen z obiskom četrtega razreda.

Izvedeni nastopi:
28. 9. 2018 – Nastop na Festivalu jezikov v Ljubljani
29. 9. 2018 – nastop na prireditvi Učenci oživljajo kulturno dediščino
12. 12. 2018 – nastop na prireditvi Zapojmo in zaigrajmo skupaj
21. 12. 2018 – nastop na prireditvi ob dnevu državnosti
6. 2. 2019 – nastop na prireditvi ob kulturnem prazniku
13. 4. 2019 – nastop na prireditvi Zate, zame, za nas
15. 5. 2019 – nastop na Lokalnem posvetu SIMS
19. 5. 2019 – nastop na prireditvi Trzina pleše in poje
CICI PEVSKI ZBOR, Božena Opara
Dejavnost CICI PZ je redno obiskovalo 40 učencev iz 1., 2. in 3. razreda. Vaje zbora so potekale v
petkih od 12.00 do 12.45.
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Letni program je bil sestavljen iz otroških ljudskih in umetnih pesmi, ritmičnih izštevank, pesmi iz
otroških risank in filmov. Realizirali smo ga v celoti.

V tekočem šolskem letu smo s programom sodelovali na kulturnih prireditvah v šoli: Novoletni
dobrodelni koncert, Poljubček ti dam, Zate, zame, za nas.

ČUSTVARJALNICE, Nina Mlakar iz društva Sprememba
Čustvarjalnice so interesna dejavnost, namenjena učencem od 1. do 3. razreda.
Na delavnicah otroci preko pogovora in ustvarjanja krepijo svoje čustvene in socialne veščine
(prepoznavanje in izražanje svojih čustev, prepoznavanje čustev drugih oseb, empatija, prijateljstvo,
spoštovanje, samospoštovanje, hvaležnost, izražanje svojega mnenja, poslušanje in sprejemanje
mnenja drugih oseb). Čustvarjalnice so potekale v dveh skupinah enkrat tedensko, v trajanju 60
minut.
Na interesni dejavnosti smo s pogovorom, ustvarjanjem in z igro naslavljali naslednje teme: čustva,
hvaležnost, spoštovanje, samospoštovanje, izražanje jeze, prijateljstvo, samopodoba, empatija,
čuječnost. Otroci so na delavnicah izdelali različne izdelke, kot je kolo dobrega počutja, čarobno
palčko, levje mase, žogice za sproščanje, kamenčke skrbi, kozarček čuječnosti, lovilec sanj itd.
Z izvedbo interesne dejavnosti v letošnjem šolskem letu smo zelo zadovoljni. Komunikacija in
sodelovanje s šolo ocenjujemo kot zelo uspešno, prav tako komuniciranje in sodelovanje s starši. V
prihodnjem šolskem letu bi želeli z dejavnostjo nadaljevati.
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