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1

NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letni delovni načrt Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2019/20 je bil sprejet tako, kot ga določata
Zakon o osnovni šoli in Zakon o vrtcih, to je na redni seji Sveta šole Osnovne šole Trzin, dne 26. 9.
2019, 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 (do 31. 12. 2019), od 1. 1. 2020 pa Jana
Grabnar, 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 428 učencev, prav tako je to šolsko leto
na Osnovni šoli Trzin zaključilo 428 učencev.
ODDELEK
1A
1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
5C
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
SKUPAJ

DEČKI
14
9

DEKLICE
6
8

SKUPAJ
20
17

23

14

37

12
13

14
13

26
26

25

27

52

13
14

13
14

26
28

27

27

54

12
10

11
13

23
23

22

24

46

11
12
10

9
9
8

20
21
18

33

26

59

14
14

14
14

28
28

28

28

56

11
13

12
10

23
23

24

22

46

11
10

11
12

22
22

21

23

44

10
9

7
8

17
17

19

15

34

222

206

428

Vpisi in izpisi med šolskim letom:
•
•
•
•
•

vpis ene deklice v 2. a,
vpis ene deklice v 3. a,
vpis enega dečka v 4. a,
vpis enega dečka v 5. b,
izpis ene deklice iz 9. a.
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3

REALIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA

Celotno delo je potekalo v skladu z Letnim delovnim načrtom šole in vrtca. Realizacijo vzgojnoizobraževalnega dela so spremljali od 1. 9. 2019 do konca šolskega leta ravnateljica Matejka Chvatal,
pomočnica za šolo Jana Klopčič, za vrtec Olga Bernik Zor do 31. 12. 2019 in Jana Grabnar od 1. 1.
2020 dalje, 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 20 hospitacij v šoli in 5 v vrtcu. Glavni cilj hospitacij je bil
ugotoviti, kako učitelj preverja znanje učencev pred ocenjevanji znanja, ter v vrtcu – vzgojiteljev vsak
dan.
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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

Naravoslovni dnevi
VSEBINA
Varni v prometu
Skrbim za svoje zdravje
Življenjski prostor – gozd

ČAS

KRAJ, USTANOVA

5. 9. 2019
10. 12. 2019/13. 12.
2019
5. 11. 2019

Trzin

NOSILEC
Sara Rode

REALIZIRANO
5. 9. 2019

Domžale, ZD

razredničarki

13. 12. 2019

Volčji Potok

Sara Rode

5. 11. 2019

NOSILEC

REALIZIRANO

Tehniški dnevi
VSEBINA
Pomladno ustvarjanje

ČAS

KRAJ

februar 2020

Trzin

Irena Uljančič

3. 3. 2020

Dekoracija učilnice ob novem letu

december 2019

Trzin

Sara Rode

2. 12. 2019

Delavnice z odpadnim materialom

april 2020

Trzin

Nancy Vake

10. 4. 2020

Kulturni dnevi
VSEBINA
Dnevi kulturne dediščine, pustovanje
Gledališka predstava
Zaključek bralne značke Pravljični palček
Ogled kulturnih znamenitosti mesta
Kamnik

ČAS
25. 2. 2020
september/oktober
2019
april 2020
maj/junij 2020

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

Trzin

Irena Uljančič

25. 2. 2020

Trzin

Maja Mušič

1. 10. 2019

kraj določi Knjižnica Domžale

Nancy Vake

2. 6. 2020

Kamnik

Nancy Vake
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Športni dnevi
VSEBINA

Pohod na Dobeno
Zimski športni dan
Pohod po Gozdni učni poti
Predstavitev ID
Športni dan v naravi z žogami
3.1.3.2

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

september 2019
zima
marec 2020
4. 9. 2019
maj/junij 2020

Trzin
Trzin ali izven
Trzin (Onger)
OŠ Trzin
Trzin

Nancy Vake
Sara Rode
Nancy Vake
Mateja Košir
Sara Rode

4. 10. 2019
13. 3. 2020
7. 5. 2020
4. 9. 2019
15. 5. 2020

ČAS

KRAJ, USTANOVA

NOSILEC

REALIZIRANO

2. razred

Naravoslovni dnevi
VSEBINA
Da se ne izgubimo /orientacija/

9.–11. 9. 2019

Medvedje Brdo CŠOD

Maja Mušič

9. 9. 2019

Tradicionalni slovenski zajtrk

oktober 2019

Trzin

Andreja Karner

15. 11. 2019

Življenjski prostor

maj/junij 2020

Trzin

Maja Mušič

23. 4. 2020

Tehniški dnevi
VSEBINA

ČAS

Ustvarjamo z različnimi materiali

9.–11. 9. 2019

Ustvarjalne delavnice

oktober 2019

KRAJ
Medvedje Brdo,
CŠOD
Trzin

Dekoracija učilnice ob novem letu

maj/junij 2020

Trzin

NOSILEC

REALIZIRANO

Maja Mušič

10. 9. 2019

Mateja Košir

4. 9. 2019

Andreja Karner

2. 12. 2019

Kulturni dnevi
VSEBINA
Dnevi kulturne dediščine, pustovanje

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

25. 2. 2020

Trzin

Petra Mušič

25. 2. 2020

september/oktober 2019

Trzin

Maja Mušič

1. 10. 2019

Gal v galeriji

april 2020

Ljubljana

Andreja Karner

9. 4. 2020

Prireditev ob zaključku bralne značke

maj 2019

Trzin

Maja Mušič

10. 5. 2019

Gledališka predstava
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Športni dnevi
VSEBINA
Pohod na Dobeno

ČAS

KRAJ

REALIZIRANO

Lahkih nog naokrog

9.–11. 9. 2019

Zimski športni dan

glede na vreme

Trzin
Medvedje Brdo,
CŠOD
Ljubljana

Fitnes in ples

maj ali junij

Trzin

Andreja Karner

16. 4. 2020

Pohod

maj ali junij

Ljubljana

Andreja Karner

8. 5. 2020

3.1.3.3

september

NOSILEC
Nancy Vake

4. 10. 2019

Maja Mušič

11. 9. 2019

Maja Mušič

4. 3. 2020

3. razred

Naravoslovni dnevi
VSEBINA
Skrb za zdravje

ČAS

KRAJ, USTANOVA

8. 10. in 15. 10. 2020

Ogled Postojnske jame
Gozdna učna pot

ZD Domžale

18. 9. 2020

Postojna

maj 2020

Trzin

NOSILEC
razredničarki
Branka Kralj Čižmešija
Petra Mušič

REALIZIRANO
8. 10. 2019
18. 9. 2019
12. 6. 2020

Tehniški dnevi
VSEBINA
Robotika
Dekoracija učilnice ob novem letu
Spoznavanje različnih športnih aktivnosti

ČAS

KRAJ

7. 10. 2019

Trzin

december 2019

Trzin

4. 9. 2019

Trzin

NOSILEC
Branka Kralj Čižmešija
razredničarki
Branka Kralj Čižmešija

REALIZIRANO
7. 10. 2019
28. 11. 2019
4. 9. 2019

Kulturni dnevi
VSEBINA
Dnevi kulturne dediščine, pustovanje
Gledališka predstava
Prešerno o Prešernu

ČAS
25. 2. 2020

KRAJ
Trzin

NOSILEC
Branka Kralj Čižmešija

september/oktober 2019

Trzin

Maja Mušič

1. 10. 2019

Trzin

Petra Mušič

7. 2. 2020

7. 2. 2020
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VSEBINA

ČAS

Prireditev ob zaključku bralne značke

KRAJ

maj 2020

Trzin

NOSILEC
razredničarki

REALIZIRANO
17. 4. 2020

Športni dnevi
VSEBINA

ČAS

KRAJ

Pohod na Zgornje Dobeno

september 2019

Trzin

Zimski športni dan

glede na vreme

Ljubljana

Plavanje (športne aktivnosti v vodi)

naknadno

Kamnik

Atletske igre

maj 2020

Trzin

oktober 2019

Kamnik

Pohod na Sv. Primoža nad Kamnikom
3.1.3.4

NOSILEC
Nancy Vake
Branka Kralj Čižmešija
Petra Mušič
Branka Kralj Čižmešija

REALIZIRANO
4. 10. 2019
5. 2. 2020
19. 12. 2019
6. 4. 2020

Petra Mušič

4. 6. 2020

NOSILEC

REALIZIRANO

4. razred

Naravoslovni dnevi
VSEBINA

ČAS

Vrste dreves in grmovnic
Rastlinstvo v domači pokrajini
Živalstvo v domači pokrajini

KRAJ, USTANOVA
16. 9. in 8. 11. 2019

Volčji Potok, Arboretum

20. 5. 2020

Trzin

mag. Marja Gerbec,
Božena Opara
Božena Opara

marec, april 2020

Trzin

mag. Marja Gerbec

8. 11. 2019
16. 6. 2020
17. 6. 2020

Tehniški dnevi
VSEBINA
Kako se gibajo živa bitja in predmeti

ČAS

KRAJ

oktober/november 2019

Trzin

Arhitekturne znamenitosti kraja

marec 2020

Sestavljanje vezja in prevajanje el. toka

marec 2020

Trzin

april 2020

Trzin

Ločevanje zmesi

Trzin

7

NOSILEC
mag. Marja Gerbec,
Božena Opara

REALIZIRANO

mag. Marja Gerbec
mag. Marja Gerbec,
Božena Opara
mag. Marja Gerbec,
Božena Opara

10. 6. 2020

16. 12. 2019

8. 5. 2020
15. 4. 2020
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Kulturni dnevi
VSEBINA
Jefačnikova domačija
Filmska predstava
Lutkovna ali gledališka predstava

ČAS
18. in 19. 6. 2020

KRAJ
Trzin

NOSILEC
Božena Opara

REALIZIRANO
11. 6. 2020

december 2019

Domžale

Mateja Peric

12. 12. 2019

februar 2020

Ljubljana, Lutkovno
gledališče

Božena Opara

12. 2. 2020

Športni dnevi
VSEBINA

ČAS

Spoznavanje novih športnih aktivnosti

september 2019

Zimske dejavnosti (pohod, drsanje)

januar/februar 2020

KRAJ
Trzin

NOSILEC
mag. Marja Gerbec

REALIZIRANO
4. 9. 2019

Dobeno, Domžale

Mateja Košir

10. 1. 2020

Orientacijski pohod

8.–10. 4. 2020

Trzin

Božena Opara

9. 4. 2020

Atletske igre

april, maj 2020

Trzin

Slavka Kozel

18. 6. 2020

junij 2020

Trzin

mag. Marja Gerbec

22. 6. 2020

NOSILEC

REALIZIRANO

Pohod
3.1.3.5

5. razred

Naravoslovni dnevi
VSEBINA
Poskusi z vodo

ČAS

KRAJ, USTANOVA

september 2019

Plinologija

marec 2020

Naravoslovni dogodki

30. 3. 2020

Savudrija
Ljubljana, Hiša
eksperimentov
Trzin
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Slavka Kozel

24. 9. 2019

Mateja Peric

3. 3. 2020

Slavka Kozel

2. 4. 2020
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Tehniški dnevi
VSEBINA
Ekologija

ČAS

KRAJ

marec 2020

Trzin

Sprehod skozi srednji vek

april 2020

Velenje

Gibanje se prenaša

junij 2020

Trzin

Kolesarski izpit

junij 2020

Trzin

NOSILEC
Slavka Kozel,
Mateja Peric,
Mateja Košir
Mateja Košir
Slavka Kozel,
Mateja Peric,
Mateja Košir

REALIZIRANO

Jani Muha

18. 6. 2020

23. 6. 2020
5. 5. 2020
17. 6. 2020

Kulturni dnevi
VSEBINA

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

Filmska predstava

december 2019

Domžale

Mateja Peric

12. 12. 2019

En pesnik je živel, iz Vrbe je bil

7. 1 in 8. 1. 2020

Vrba, Žirovnica

Slavka Kozel

8. 1. 2020

februar 2020

Ljubljana, Lutkovno
gledališče

Božena Opara

12. 2. 2020

Lutkovna ali gledališka predstava
Športni dnevi
VSEBINA

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

Spoznavanje novih športnih aktivnosti

september 2019

Trzin

Mateja Košir

4. 9. 2019

Zimske dejavnosti (pohod, drsanje)

januar/februar 2020

Dobeno/Domžale

Mateja Košir

10. 1. 2020

april/maj 2020

Trzin

Slavka Kozel

12. 6. 2020

Pohod

junij 2020

Trzin

Mateja Peric

19. 5. 2020

Pohod na Rašico

junij 2020

Trzin

mag. Marja Gerbec

22. 6. 2020

Atletske igre
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3.1.3.6

6. razred

Naravoslovni dnevi
VSEBINA
Gozdna učna pot - spoznavanje gozdnih rastlin
Pomladne cvetice in opraševanje
Spoznavanje travniških rastlin

ČAS

KRAJ, USTANOVA

NOSILEC

REALIZIRANO

april/maj 2020

Trzin

Šiška Simona

12. 6. 2020

22. 5. 2020

Trzin

Šiška Simona

4. 6. 2020

maj/junij 2020

Trzin

Šiška Simona

16. 6. 2020

Tehniški dnevi
VSEBINA

ČAS

KRAJ

Tradicionalni slovenski zajtrk

november 2019

Trzin

Ročne spretnosti

december 2019/
januar 2020

Trzin

januar 2020

Trzin

junij

Trzin

ČAS

KRAJ
Ljubljana, Cankarjev
dom
Ljubljana, Cankarjev
dom
Škofja Loka, Loški
muzej

Varnost na internetu, Spletna etika
Matematična igra

NOSILEC
Aleš Šporn, Dušan
Gorenec
Aleš Šporn, Dušan
Gorenec
Tamara Mršol,
Tatjana Tonin,
Vanja Vogrin
Vanja Vogrin, Maja
Završnik

REALIZIRANO

NOSILEC

REALIZIRANO

Barbara Karba

16. 10. 2019

Marjana Ipavec

19. 5. 2020

Marjana A. Galjot

9. 10. 2019

30. 3. 2020
24. 2. 2020
18. 6. 2020
19. 5. 2020

Kulturni dnevi
VSEBINA
Tolkala v orkestru

16. 10. 2019

Gledališka predstava

februar 2020

Naša kulturna dediščina

september 2019

10
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Športni dnevi
VSEBINA
Planinski pohod

ČAS

KRAJ

september 2019

Plavanje

Cerklje, Štefanja gora

oktober 2019

Ljubljana, Atlantis

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

Zimski športni dan

januar 2020

Bled, Kranjska Gora

Športnovzgojni karton

marec 2020

Trzin

maj 2020

Trzin

Andreja Vrhovec
Kavčič

KRAJ, USTANOVA

NOSILEC

Športne igre
3.1.3.7

REALIZIRANO
5. 9. 2019
21. 10. 2019
23. 1. 2020
24. 4. 2020
2. 6. 2020

7. razred

Naravoslovni dnevi
VSEBINA
Metode ločevanja čistih snovi iz zmesi

ČAS

REALIZIRANO

25. in 26. 9. 2019

Trzin

Zdenka Oblak

26. 9. 2019

Vretenčarji v ZOO

april/maj 2020

Trzin

Zdenka Oblak

23. 4. 2020

Spoznavanje gozdnih živali

maj/junij 2020

Trzin

Šiška Simona

9. 6. 2020

Tehniški dnevi
VSEBINA
Požarna varnost
Električni tok
Dinamična geometrija
Vzdrževanje športne opreme

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

oktober 2019
december 2019/
januar 2010

Trzin, Količevo

Aleš Šporn

11. 10. 2019

Trzin

Aleš Šporn

21. 1. 2020

januar/februar 2020

Trzin

9. 3–11. 3. 2020

Pokljuka

11

Aleš Šporn, Maja
Završnik
Aleš Šporn,
Andreja V. Kavčič

3. 3. 2020
10. 3. 2020
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Kulturni dnevi
VSEBINA
Rastem s knjigo
Gledal. predstava in zaključek šol. leta
Virtualni obisk Narodne galerije v Ljubljani

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

25. in 26. 9. 2019

Domžale

Razgoršek Nina

25. 9. 2019

februar 2020

Trzin

Marjana Ipavec

24. 6. 2020

maj 2020

Trzin

mag. Vesna Rakef

21. 4. 2020

Športni dnevi
VSEBINA
Planinski pohod

ČAS

KRAJ
Preddvor,
Sv. Jakob nad
Preddvorom

september 2019

Atletski peteroboj

oktober 2019

Trzin

Zimski športni dan

januar 2020

Bled, Kranjska Gora

Smučarski tek

marec 2020

Pokljuka

maj 2020

Trzin

Športne igre
3.1.3.8

NOSILEC
Andreja Vrhovec
Kavčič
Andreja Vrhovec
Kavčič
Andreja Vrhovec
Kavčič
Andreja Vrhovec
Kavčič
Andreja Vrhovec
Kavčič

REALIZIRANO
5. 9. 2019
25. 10. 2019
23. 1. 2020
11. 3. 2020
2. 6. 2020

8.razred

Naravoslovni dnevi
VSEBINA
Hrana, vonj in okusi
Astronomija
Izdelava modela pljuč

ČAS

KRAJ, USTANOVA

7. 10. 2019
november/december 2019
naknadno

12

NOSILEC

REALIZIRANO

Trzin

Simona Šiška

7. 10. 2019

Trzin

Vanja Vogrin

12. 12. 2019

Trzin

Simona Šiška

10. 6. 2020
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Tehniški dnevi
VSEBINA
Toplotni stroji

ČAS

KRAJ

Nnovember 2020

Ravninska geometrija
Priprava kolesa na sezono (Gonila v strojih)
Energija

Domžale, SŠTS

april/maj 2020

Trzin

februar/marec 2020

Trzin

junij 2020

Trzin

NOSILEC
Aleš Šprn
V. Vogrin, M.
Završnik, J.
Klopčič
Aleš Šporn,
Zdenka Oblak
Škorc Mateja

REALIZIRANO
15. 11. 2019
14. 5. 2020
24. 4. 2020
21. 5. 2020

Kulturni dnevi
VSEBINA

ČAS

KRAJ

NOSILEC

REALIZIRANO

Geografske značilnosti Notranjske

april 2020

Trzin

Tatjana Tonin

23. 4. 2020

Po poti kulturne dediščine

28. 5. 2020

Trzin

Andreja Rotar

2. 6. 2020

februar 2020

Trzin

Marjana Ipavec

24. 6. 2020

Gledal. predstava in zaključek šol. leta
Športni dnevi
VSEBINA
Planinski pohod
Zimski športni dan

ČAS

KRAJ
Gabrje, Sveti Jakob nad
Katarino
Bled, Kranjska Gora

september 2019
januar 2020

NOSILEC

REALIZIRANO

Andreja V. Kavčič

5. 9. 2019

Andreja V. Kavčič

23. 1. 2020

Športne igre

maj 2020

Trzin

Andreja V. Kavčič

1. 6. 2020

Igre z žogo

april 2020

Trzin

Jani Muha

19. 6. 2020

Planinski pohod

april 2020

Trzin

Jani Muha

16. 6. 2020
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3.1.3.9

9. razred

Naravoslovni dnevi
VSEBINA

ČAS

Energija

KRAJ, USTANOVA

NOSILEC

REALIZIRANO

februar 2020

Podgorica

maj 2020

Trzin

Vanja Vogrin,
Maja Završnik
Simona Šiška

7. 10. 2019

Trzin

Simona Šiška

7. 10. 2019

NOSILEC
Ksenija Rojs Visković
v sodelovanju z Obrtno zbornico Domžale

REALIZIRANO

Razvrščanje živali in rastlin v naravni sistem
Biotehnologija in mikrobiologija

19. 5. 2020
22. 5. 2020

Tehniški dnevi
VSEBINA
Podjetniški dan (delavnice) – poklicno
usmerjanje

ČAS

KRAJ

naknadno

Trzin

marec 2020

Trzin

Vanja Vogrin, Maja Završnik

10. 3. 2020

Prostorska geometrija

maj 2020

Trzin

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

14. 5. 2020

Priprava na valeto

junij 2020

Trzin

Maja Završnik, Tatjana Tonin, Aleš Šporn

15. 6. 2020

Gibanje in energija

21. 1. 2020

Kulturni dnevi
VSEBINA

ČAS

Kjer preteklost sreča prihodnost: Trubarjeva
domačija
Ure kulture
Ogled kulturnih
(Erasmus+)

znamenitosti

Ljubljane

KRAJ

oktober 2019

Rašica, Turjak

NOSILEC

REALIZIRANO

Marjana Ipavec

1. 10. 2019

april 2020

KD F. Bernika

Ksenija Rojs
Visković

10. 6. 2020

17. 9. 2019

Ljubljana

mag. Vesna Rakef

17. 9. 2019
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Športni dnevi
VSEBINA
Planinski pohod

ČAS

KRAJ
Kranjski Rak, Velika
planina

september 2019

Športna pustolovščina na Krvavcu (Erasmus+)

18. 9. 2019

Krvavec

Zimski športni dan

januar 2020

Bled, Kranjska Gora

Ples

maj 2020

Trzin

Športne dejavnosti v naravi

junij 2020

naknadno

15

NOSILEC
Andreja Vrhovec
Kavčič
Andreja Vrhovec
Kavčič
Andreja Vrhovec
Kavčič
Andreja Vrhovec
Kavčič
Maja Završnik,
Tatjana Tonin

REALIZIRANO
5. 9. 2019
20. 9. 2019
23. 1. 2020
9. 6. 2020
12. 6. 2020
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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.
PREDMET

UČITELJ

Francoščina – 4
Francoščina – 5
Francoščina – 6
Nemščina – 4
Nemščina – 5
Nemščina – 6
Računalništvo – 4
Računalništvo – 5
Računalništvo – 6
Šport – 45
Šport – 6
Umetnost – 456

Dragica Marinko
Dragica Marinko
Dragica Marinko
Mihael Božič
Mihael Božič
Mihael Božič
Tamara Mršol
Tamara Mršol
Tamara Mršol
Jani Muha
Jani Muha
Vesna Rakef

PLANIRANO REALIZIRANO
%
ŠT. UR
ŠT. UR
REALIZACIJE
70
74
105,70%
70
72
102,90%
70
69
98,60%
70
73
104,30%
70
72
102,90%
70
75
107,10%
35
35
100,00%
35
33
94,30%
35
34
97,10%
35
37
105,70%
35
33
94,30%
35
34
97,10%

Povprečna realizacija pouka neobveznih izbirnih predmetov je bila 100,83%.
b) Obvezni izbirni predmeti
V 7., 8. in 9. razredu smo izvajali 16 obveznih izbirnih predmetov, ki so potekali v 18 skupinah:

Francoščina I

Dragica Marinko

PLANIRANO
ŠT. UR
70

Francoščina II

Dragica Marinko

70

72

102,90%

Francoščina III

64

68

106,30%

35

35

100,00%

Izbrani šport-odbojka

Dragica Marinko
Marijana Anžič
Galjot
Jani Muha

32

32

100,00%

Izbrani šport-rokomet

Jani Muha

32

33

103,10%

Vesna Rakef

35

33

94,30%

Multimedija

Tamara Mršol

35

35

100,00%

Nemščina II

Mihael Božič

70

71

101,40%

Aleš Šporn

35

36

102,90%

35

32

91,40%

32

32

100,00%

35

38

108,60%

PREDMET

Gledališki klub

Likovno snovanje 1

UČITELJ

Obdelava gradiv: les
Obdelava gradiv:
umetne snovi
Računalniška omrežja

Aleš Šporn
Tamara Mršol

Sodobna priprava hrane

Dušan Gorenec

16

REALIZIRANO
ŠT. UR
70

REALIZACIJA
V%
100,00%

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2019/20

PREDMET

UČITELJ

Sonce, Luna, Zemlja

PLANIRANO
ŠT. UR
35

REALIZIRANO
ŠT. UR
36

REALIZACIJA
V%
102,90%

35

36

102,86

Šport za zdravje

Maja Završnik
Jani Muha

Urejanje besedil

Tamara Mršol

35

35

100,00

Vzgoja za medije: radio

Maja Komjanc

35

31

88,57

Vzgoja za medije: tisk

Maja Komjanc

35

35

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 100,61%.

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

ŠTEVILO UČENCEV

UČENCI ODDELKOV

VODJA ODDELKA

PB 1
PB 2
PB 3
PB 4

20
17
26
26

1. A
1. B
2. A
2. B

Saša Repanšek
Manca Bernot
Mihael Božič
Simona Šiška

PB 5
PB 6
PB 7
PB 8
PB 9
PB 10
Skupaj

24
28
22
22
26
11
222

3. A
3. B
4. A
4. B
5. A in 5. B
5. C

mag. Vesna Rakef
Mimi Zupanc Cotman
Sara Anžin
Lea Zupanc
Barbara Karba
Barbara Karba

17
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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.
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
Šiška Simona

7.05 – 8.05

Andreja Karner

Andreja Karner

mag. Marja Gerbec

Božena Opara

Božena Opara

7.35 – 8.05

Tatjana Tonin

Petra Mušič

Tatjana Tonin

Dušan Gorenec

Dušan Gorenec

ODDELEK

ŠTEVILO UČENCEV

UČENCI ODDELKOV

JV 1

21

1. razred

JV 2

17

2. razred

JV 3

18

3., 4., 5. razred

Skupaj

56

3.2.3 Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka
Realizacija dopolnilnega pouka

DOPMAT6

Število ur po
predmetniku
17,5

I. + II.

I. + II. [%]

17

97,1

DOPSLJ6

17,5

21

120

DOPTJA6

17,5

18

102,9

DOPMAT7

17,5

17

97,1

DOPSLJ7

17,5

16

91,4

DOPTJA7

17,5

18

102,9

DOPFIZ8

17,5

14

80

DOPKEM8

17,5

16

91,4

DOPMAT8

17,5

21

120

DOPSLJ8

17,5

16

91,4

DOPTJA8

17,5

19

108,6

18
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DOPFIZ9

16

18

112,5

DOPKEM9

16

17

106,3

DOPMAT9

16

22

137,5

DOPSLJ9

16

13

81,3

DOPTJA9

16

18

112,5

Povprečna realizacija dopolnilnega pouka je bila 103,31%.
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Realizacija dodatnega pouka

DODMAT6

Število ur po
predmetniku
17,5

I. + II.

I. + II. [%]

14

80

DODSLJ6

17,5

17

97,1

DODTJA6

17,5

19

108,6

DODMAT7

17,5

15

171,4

DODSLJ7

17,5

17

194,3

DODTJA7

17,5

17

194,3

DODFIZ8

17,5

22

125,7

DODKEM8

17,5

19

108,6

DODMAT8

17,5

17

97,1

DODSLJ8

17,5

16

91,4

DODTJA8

17,5

17

97,1

DODFIZ9

16

16

100

DODKEM9

16

18

112,5

DODMAT9

16

16

100

DODSLJ9

16

13

81,3

DODTJA9

16

16

100

Povprečna realizacija dodatnega pouka je bila 116,21%.
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3.2.4 Realizacija interesnih dejavnosti
INTERESNA DEJAVNOST

PLANIRANO
ŠT. UR

MENTOR/-ICA
Branka Kralj Čižmešija

angleška bralna značka

atletika

bralna značka + eko bralna
značka

cici pevski zbor

REALIZIRANO REALIZACIJA
ŠT. UR
V%
3,1

Andreja Rotar

21,5

Stanka Jaklič

25

Lea Zupanc

12,5

Slavka Kozel

30

22

Sara Rode

6,7 + 3,3

Irena Uljančič

5,7 + 2,8

Maja Mušič

8,7 + 4,2

Andreja Karner

8,7 + 4,3

Petra Mušič

7 + 3,5

Branka Kralj Čižmešija

9,3 + 4,7

mag. Marja Gerbec

6,7 + 3,8

Božena Opara

7,7 + 3,8

Slavka Kozel

6,7 + 3,3

Mateja Peric

7 + 3,5

Mateja Košir

4,3 + 2,2

Marjanca Ipavec

13,7

Andreja Rotar

2,3

Marjana Anžič Galjot

11,7

Irena Capuder

0,3

Božena Opara

73

76

40

53

Maja Mušič

40

0

0

šolski eko vrt*

AlterEko

90

90

100

English Stories

Branka Kralj Čižmešija

35

21

60

dramski krožek**

Barbara Karba

francoska bralna značka

Dragica Marinko

francoski dramski krožek**

Dragica Marinko

20

0

0

geografski krožek

Tatjana Tonin

30

13

83

glasbena ustvarjalnica I

Barbara Karba

30

19

63

glasbena ustvarjalnica I

Barbara Karba

24

14

58

mag. Vesna Rakef

38

34

90

likovni krožek

21

16,75
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INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR/-ICA

otroška folklorna skupina

Saša Dolar

PLANIRANO
ŠT. UR
30

REALIZIRANO REALIZACIJA
ŠT. UR
V%
19
64

Nina Zupan
medvrstniška mediacija

Marijana Petek, Ksenija Rojs
Visković

20

22

111

modelarski krožek 6

Aleš Šporn

38

26

69

naravoslovne urice

Zdenka Oblak

30

29

97

nemška bralna značka

Mihael Božič

otroški pevski zbor

Mateja Košir

7,5

Barbara Karba

76

55

72

pravljični krožek

Irena Uljančič

30

26

87

računalniški krožek Bober

Tamara Mršol

15

15

100

Slavka Kozel

45

10

44

Sara Rode

35

31

89

Mateja Peric

35

32

92

Nancy Vake

35

31

89

Slavka Kozel

35

30

86

Barbara Karba

35

29

83

Petra Mušič

35

26

73

Sara Anžin

18

13

74

Božena Opara

18

16

87

Irena Uljančič

18

14

80

Marja Gerbec

18

14

80

raziskovalna dejavnost
sprostitvena dejavnost I
(OBP 3)
sprostitvena dejavnost II
(OBP 3)
sprostitvena dejavnost III
(OBP 3)
sprostitvena dejavnost IV
(OBP 3)
sprostitvena dejavnost V
(OBP 9)
sprostitvena dejavnost VI
(OBP 5)
sprostitvena dejavnost VII
(OBP 5)
sprostitvena dejavnost VIII
(OBP 5)
sprostitvena dejavnost IX
(OBP 2)
sprostitvena dejavnost X
(OBP 5)
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INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR/-ICA

sprostitvena dejavnost XI

Božena Opara

PLANIRANO
ŠT. UR
18

REALIZIRANO REALIZACIJA
ŠT. UR
V%
14
80

Andreja Karner

18

13

73

Branka Kralj Čižmešija

18

13

74

Lea Zupanc

18

13

74

Jani Muha

18

16

89

Dragica Marinko

35

28

79

Mateja Košir

35

25

73

Marjana Anžič Galjot

35

24

70

šolska skupnost in

Maja Mušič

17

24

143

otroški parlament

Barbara Karba

(OBP 3)
sprostitvena dejavnost XII
(OBP 4)
sprostitvena dejavnost XIII
(OBP 6)
sprostitvena dejavnost XIV
(OBP 8)
sprostitvena dejavnost XV
(OBP 8)
Sprostitvena dejavnost XVI
(OBP 8)
Sprostitvena dejavnost XVII
(OBP 10)
sprostitvena

dejavnost

XVIII (OBP 10)

*Eko krožek se je izvajal v sodelovanju z zavodom AlterEko.
**Dejavnost francoski dramski krožek se ni izvajala.
Povprečna realizacija interesnih dejavnosti je bila 76 %.

Kratki opisi nekaterih interesnih dejavnosti, ki so jih vodili notranji učitelji:
INTERESNA DEJAVNOST ENGLISH STORIES, mentorica Branka Kralj Čižmešija
Zaradi okoliščin korona virusa je bilo v tem šolskem letu pri interesni dejavnosti English Stories
realiziranih 21 od petintridesetih ur.
Tako celotnega predvidenega nabora knjig, zgodb in spremljajočih načrtovanih dejavnosti nismo
izpeljali.
V teh enaindvajsetih urah je delo potekalo ob prijetni majhni skupini, prijavljenih učencev iz prvih in
drugih razredov, na dekah na tleh, ob soju sveč na varnem položaju, ob toplem čaju in deklariranem
pecivu ali suhem sadju. Po poslušanju angleške zgodbe smo razložili neznane besede in se lotili
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dejavnosti po poslušanju, ki so med drugim vsebovale bodisi nadaljevanje slišane zgodbe, ilustracijo
le-te, dramatizacijo, izdelavo kamišibaja, stripa, izdelavo svoje knjige ...
Učenci so se k našim uricam radi vračali in vedno prinašali kak prigrizek.
INTERESNA DEJAVNOST OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA, mentorica Saša Dolar
Otroško folklorno skupino je obiskovalo 6 učencev iz razredne stopnje, od 2. do 3. razreda osnovne
šole in 2 deklici iz vrtca.
Vaje za otroško folkloro so potekale ob četrtkih, od 7.30 do 8.15 ure, v mali telovadnici osnovne
šole.
Otroci so se naučili različne plese, spoznavali ljudske otroške igre, ki izhajajo iz preteklega obdobja
slovenskega življenja, peli so ljudske pesmi. Z veseljem so nastopali in hodili na vaje.
V tem šolskem letu so učenci nastopili na enem nastopu:
DATUM
10. 12. 2019

NASLOV PRIREDITVE
»Zapojmo in zaigrajmo
skupaj, 10. 12. 2019«

OPIS
- nastop v OŠ
- otroci so se predstavili s
spletom »Jaz pa pojdem na
Gorenjsko«

INTERESNA DEJAVNOST TIPKOPIS, mentorica Marjana Anžič Galjot
Tipkopis je obiskovalo 8 učencev, 7 učencev iz 4. razreda in en učenec s predmetne stopnje.
Učenci so ure obiskovali redno in tudi radi so obiskovali to interesno dejavnost. Učili so se 10prstnega tipkanja. Učenci bodo manjkajoče vaje zaradi dela na daljavo opravili doma. Realizirali smo
16 od predvidenih 25 ur.
INTERESNA DEJAVNOST – geografski krožek, mentorica Tatjana Tonin
V tem šolskem letu smo zaradi posebnih okoliščin uspeli v okviru geografskega krožka realizirati
43,33% ur. Sodelovalo je 13 učencev od 7. od 9. razreda, od tega sedem dečkov. Dve tretjini
vključenih so predstavljali učenci osmega in devetega razreda. Večina učencev se je pripravljala na
letošnje geografsko tekmovanje, ki je bilo realizirano v decembru 2019 na šolskem in v februarju
2020 na območnem nivoju.
Osrednja aktualna tema, ki so jo zelo natančno preučili, so bile podnebne spremembe, kot opomin
narave sedanjim in prihodnjim rodovom.
Učenci so na lastno željo izdelali samostojne naloge v obliki poročil in predstavitev, ki so vključevale
naslednje teme:
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širjenje puščav - vzroki in posledice,
požari v Avstraliji,
Amazonija,
zunanji preoblikovalni procesi,
pomen hitrih vlakov.

INTERESNA DEJAVNOST NARAVOSLOVNE URICE za učence 6. in 7. razreda, mentorica Zdenka
Oblak
Naravoslovne urice so se izvajale od oktobra 2019 do marca 2020. Sestajali so se po dogovoru ob
petkih, po pouku. Realizirali so 29 ur od planiranih 30. Urice so obiskovali učenci in učenke,
zainteresirani za naravoslovje.
V manjših skupinah so se učenci navajali na eksperimentalno delo. Izvajali so preprostejše
eksperimente s področja naravoslovja in spoznavali metode raziskovalnega dela. Za delo so bili
učenci zelo navdušeni, saj so izrazili željo po večjem številu ur.
Učenci želijo, da se naravoslovne urice izvajajo tudi v prihodnjem šolskem letu.
INTERESNA DEJAVNOST ATLETIKA, mentorica Slavka Kozel
V interesno dejavnost je bilo vključeno 16 učencev 4. in 5. razredov, ki so se jim pridružili še 4 učenci
iz tretjih razredov.
Družili so se ob torkih od 13.45 do 14.30 v veliki telovadnici, v jesenskem in pomladanskem času pa
tudi na šolskem igrišču.
Učenci so ure atletike redno obiskovali in z veseljem opravljali zastavljene naloge. Prav vsi so
izboljšali svoje rezultate na vseh športnih področjih, ki smo jih razvijali. Zastavljenega programa ni
bilo moč izvesti v celoti zaradi epidemiološke situacije.
INTERESNA DEJAVNOST LIKOVNI KROŽEK, mentorica mag. Vesna Rakef
V likovni krožek je bilo vpisanih 7 učencev od 2. do 6. razreda. Snov pri likovnem krožku je bila
predelana v celoti in realizirana v obsegu 89, 5 odstotka. Učenci so spoznali vsa področja likovnega
ustvarjanja, od slikarstva, risanja, kiparstva … Krožek je bil namenjen učencem, ki se radi likovno
izražajo. Skozi likovno dejavnost 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 svoja dela, ob koncu šolskega leta,
predstavili na razredni likovni razstavi.
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Zmanjšana realizacija je bila zaradi učiteljičine službene odsotnosti in odsotnosti učencev.
INTERESNA DEJAVNOST NIP - LIKOVNI KROŽEK, mentorica mag. Vesna Rakef
Likovni krožek (NIP umetnost) je obiskovalo 16 učencev od 4. do 6. razreda. Snov pri likovnem krožku
je bila predelana v celoti in realizirana v obsegu 97, 1 odstotka. Učenci so spoznali vsa področja
likovnega ustvarjanja, od slikarstva, risanja, kiparstva … Krožek je bil namenjen učencem, ki se radi
likovno izražajo. Skozi likovno dejavnost 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 svoja dela, ob koncu
šolskega leta, predstavili na razredni likovni razstavi.
INTERESNA DEJAVNOST USTVARJANJE MANDAL, mentorica Polona Vučko
K interesni dejavnosti so bili vključeni učenci 5. razreda. Dejavnost je potekala do novega leta ob
ponedeljkih 7. šolsko uro, ki smo jo podaljšali za eno šolsko uro, ker smo ugotovili, da potrebujemo
za ustvarjanje več časa.
Deklice so zelo rade hodile na dejavnost in lepo sledile delu. Na svoje izdelke so bile zelo ponosne.
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

57

57 + 6

Savudrija

23.-27. 9. 2019

Petra Mušič

-

-

Krvavec

marec 2020

Jani Muha

ŠTEVILO
UČENCEV +
UČITELJEV IZ
ŠOLE

KRAJ

ČAS

VODJA

Ksenija Rojs
Visković
Andreja
V. Kavčič

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

RAZRED

ŠTEVILO
VSEH
UČENCEV

1.

Mediatorski
tabor

6.-8.

24

24 + 2

Idrija

10.-12. 10.
2019

2.

Tekaški tabor

7.

41

41 + 4

Pokljuka

9.- 11. 3. 2020

4.

-

-

CŠOD
Fara

april 2020

razredničarki

2.

47

47 + 4

CŠOD
Medved

9.-11. 9. 2019

Maja Mušič

izbirni
predmet
i
NI1, NI2,
NI3, LS1,
LS3

-

-

Avstrija

april 2020

Mihael
Božič

8, 9.

29

29 + 2

Anglija,
Irska

24. 10.-30. 10.
2019

Stanka Jaklič

1.

53

53 + 3

Ljubljana

3.6.-7.6.2019

Sara Anžin

3.

4.

5.

6.
7.

Naravoslovnoraziskovalni
tabor
Naravoslovnoraziskovalni
tabor

Ekskurzija v
Avstrijo

Ekskurzija v
London, Dublin
Plavalni tečaj
1.r

8.

Športni teden

8.

-

-

CŠOD
Planica

april 2020

9.

Jutranje varstvo
Nadstandardni
prog. športa

2.-5.

35

35 + 2

šola

celo leto

Simona Šiška

1.,2.

vsi

1

šola

celo leto

Saša Repanšek

10.

Realizirana je bila ena pevska sobota (16. 11. 2019).
Plavalni tečaj za 1. razred (maj 2020) ni bil realiziran.

27

Jani Muha

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2019/20

Likovni tabor ni bil realiziran zaradi premajhnega števila prijavljenih. Prav tako (iz istega razloga)
nismo realizirali dveh načrtovanih pevskih sobot.
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

108,6

4.B

17,5

18

102,9

5.A

17,5

19

108,6

5.B

17,5

19

108,6

5.C

17,5

20

114,3

6.A

17,5

22

125,7

6.B

17,5

20

114,3

7.A

17,5

21

120

7.B

17,5

21

120

8.A

17,5

22

125,7

8.B

16

21

120

9.A

16

19

118,8

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.
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4
4.1

REALIZACIJA DRUGIH NALOG ŠOLE
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 70 otrok, od tega je bilo všolanih
58 otrok. Starši 12 otrok so zaprosili za odlog všolanja. Na podlagi strokovnih mnenj vzgojiteljev,
anamnez, mnenja zdravnice in preizkusa šolske zrelosti, je bil odlog všolanja z ozirom na njihovo
intelektualno, socialno in čustveno zrelost ustrezna odločitev.
V mesecu decembru in januarju sem opazovala otroke v vrtcu in opravila razgovore (anamneze) s
posameznimi starši, ki so izrazili potrebo po razgovoru pred vstopom v šolo.
Z vsemi starši, ki so podali odlog, sem bila v času epidemije v stiku po elektronski pošti in telefonu.
V mesecu januarju 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 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 v zvezi z učno,
vedenjsko ali drugo osebnostno problematiko. 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, pedosihiatrija …). Za učence v redni obravnavi in vse učence
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z DSP, sem vodila osebne mape in zapisnike timskih sestankov. Koordinirala sem delo zunanjih
mobilnih defektologinj.
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 SNAPa. 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 vpisan v naši šoli. Skozi vse leto sem spremljala njihovo napredovanje na učnem
in socialnem področju. Sem tudi vključena v projekt Soočanja z izzivi medkulturnega sobivanja.
V tem šolskem letu nismo identificirali nobenega novega nadarjenega učenca. Vodila sem postopek
evidentiranja učencev. V letošnjem šol. letu smo evidentirali 5 učencev.
Za vse nadarjene učence naše šole smo pripravili dopolnitve k individualiziranim programom 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.
4.1.3. Karierna orientacija
S pomočjo priročnika za oblikovanje poklicnih in izobraževalnih ciljev učencev, drugih vaj,
razgovorov in svetovanj učencem in njihovim staršem sem vodila tudi poklicno usmerjanje in vpis v
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srednje šole za učence 9. razreda. Učenci so izpolnili vprašalnik o poklicni poti ter računalniški
programom Kam in kako. Za učence 8. razredov nisem imela karierne orientacije, ki je bila
predvidena v mesecu marcu in aprilu zaradi epidemije. V septembru in oktobru bomo v 9. razredu
nadomestili vse načrtovane vsebine.
Za starše 8. in 9. razredov sem organizirala v začetku oktobra predavanje z naslovom Kako starši
pomagajo mladostniku pri kariernem odločanju.
Z vsakim učencem 9. razreda sem opravila svetovalni razgovor v zvezi s poklicnim nasvetom. Po želji
sem imela razgovor tudi s starši. Seznanjala sem učence in starše s celotnim postopkom vpisa, z
novostmi na področju novih izobraževalnih programov ter štipendiranja.
Poklicno informiranje in svetovanje v 9. razredu:


predavanje za starše: Kako lahko starši pomagajo mladostniku pri kariernih odločitvah,



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 v zvezi z Razpisom za vpis v srednje šole je odpadel zaradi
epidemije. Starši so bili po elektronski pošti obveščeni o razpisu in s pomembnimi
informacijami iz razpisa;



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 (januar),



izpolnjevanje in zbiranje prijav za vpis v srednjo šolo,



informiranje o poteku izbirnega postopka preko elektronske pošte v času epidemije,



informacije za učence in starše v zvezi z razpisom za štipendije.

V letošnjem šolskem letu se je v srednje šole vpisalo 34 učencev devetega razreda naše šole. 23
učencev (67,6%) se je vpisalo v gimnazijske programe, 8 učencev (23,5%) v programe srednjega
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strokovnega izobraževanja (4 leta) in 3 učenci (8,8%) v programe srednjega poklicnega
izobraževanja.
Številčno stanje po posameznih šolah in programih je razvidno v spodnji preglednici:
PROGRAM
Gimnazijski programi

SREDNJA ŠOLA
Gimnazija Jožeta Plečnika
Gimnazija Bežigrad
Gimnazija Poljane
Gimnazija Šiška
Gimnazija Ledina
Gimnazija Vič
Gimnazija in SŠ Rudolfa Maistra Kamnik
Srednja šola Domžale (spl. gim.)
Ekonomska šola Ljubljana (ekon. gim.)
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana (gled. in
film)
Elektrotehniško računalniška strokovna šola in
gimnazija Ljubljana (tehn. gim.)
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana petje,
instument, tolkala))
Programi srednjega Srednja šola za oblikovanje in fotografijo (fotografski
strokovnega
tehnik)
izobraževanja
Srednja zdravstvena šola (zdravstveni tehnik)
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
(ekonomski t.)
Srednja šola za strojništvo Škofja L. (strojni t.)
Srednja šola Domžale (tehnik računalništva)
Ekonomska šola Ljubljana (ekonomski tehnik)
Srednja medijska šola (medijski t.)
Programi srednjega Srednja šola tehničnih strok Šiška (računalnikar)
poklicnega
Strokovni izob. center Lj. (mehatronik operater)
izobraževanja
Srednja šola tehniških strok Šiška (računalnikar)

ŠT. UČENCEV
1
8
7
2
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
2
1
1
1

Preglednica: Vpis v srednje šole
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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 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 delavnice o zdravi spolnosti (gospa Ula Hribar Babinski), učenci 9. razreda
pa predavanje o drogah (g. Aleš Bartol) in predavanje z delavnico z naslovom Zmorem brez alkohola
(psihoterapevt Miha Kramli). Učenci 6. razredov so imeli program preventive in osveščanja preko
Društva paraplegikov - Različnost je zakon.
Skupaj s svetovalno delavko vrtca sva načrtovali , pripravili in v celoti realizirali nadaljevanje projekta
Vrstniška mediacija. Izvedli sva že 15. začetni tabor, na katerem sva usposobili nove mediatorje ter
poglobili in razširili znanje že usposobljenih mediatorjev.

Projekt CAP v namene preventive

zlorabe otrok v 3. razredih zaradi epidemije ni bil izveden.
V naslednjem šolskem letu bomo program nadoknadili v 4. razredih.
Vključena sem v projekt Varne točke v Trzinu, ki so namenjene otrokom, da se vanje zatečejo v
primeru, če se znajdejo v kakršnikoli stiski.
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. Za posamezne učence naše šole sem tudi
podala predloge in mnenja za projekt »Botrstvo«.
4.1.5 Šolska kultura, klima, red
Svetovala in organizirala sem pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami. Svetovala in
sodelovala sem z učitelji in s starši učencev z vzgojnimi težavami. Skupaj z razrednikom smo po
33

Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta Osnovne šole Trzin za šolsko leto 2019/20

potrebi pripravili načrt modifikacije vedenja. Vključevala sem se v merjenje socialne klime in
urejanje medosebnih odnosov med učenci razredov, kateri imajo težave na socialno, 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. Vse leto redno spremljam strokovno literaturo in se nenehno dodatno
izobražujem.
4.1.6 Delo z nadarjenimi
Evidentiranje in identifikacija nadarjenih učencev:


v tem šolskem letu nismo identificirali nobenega novega učenca,



individualni razgovori s posameznimi učenci in z njihovimi starši o potrebah, željah in
pričakovanjih v zvezi s pripravo dopolnitev IP za šol. l. 19/20,



priprava in izdelava dopolnitev že obstoječih individualiziranih programov (razgovori s starši,
z učenci, učitelji),



začetek evidentiranja potencialno nadarjenih učencev v letošnjem šol. l., izvedba celotnega
postopka evidentiranja potencialno nadarjenih učencev,



kvantitativna in kvalitativna analiza ocenjevalnih lestvic nadarjenosti učencev, ki jo
izpolnjujejo učitelj,



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,
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članica strokovne skupine za pripravo in evalvacijo vseh individualiziranih programov za
nadarjene učence.

Odkrivanje nadarjenih učencev je potekalo v skladu s Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev v
osnovni šoli. V lanskem šolskem letu ni bil evidentiran noben učenec, zato tudi nismo v tem šolskem
letu izvedli identifikacije nadarjenih učencev.
V šolskem letu 2019/20 smo imeli na šoli 9 identificiranih nadarjenih učencev od 7. do 9. razreda.
Razredniki so v sodelovanju z učitelji in s svetovalno službo, oblikovali dopolnitve individualiziranih
programov (morebitne spremembe ciljev, prilagoditev in izvajalcev) , 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.
Učenci se niso mogli udeležiti vseh tekmovanj, ker so bila zaradi epidemije
odpovedana.
V oktobru so se učenci od 5. do 6. razreda usposabljali za nove vrstniške mediatorje. Po taboru so
še poglabljali svoja znanja z vajami mediacije v okviru interesne dejavnosti.
Identificirani nadarjeni 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,
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 kvalitativnih prilagoditev znotraj pouka in ne toliko obremenitev z dodatnimi nalogami.
4.2

Raziskovalna dejavnost

V tem šolskem letu so imeli učenci, ki so se lotili izdelave raziskovalnih nalog kar precej težav zaradi
bolezni, tako učencev kot tudi mentorjev.
Raziskovanje so pod mojim mentorstvom uspešno zaključile 4 učenke, ki so v dvojicah izdelale
raziskovalno nalogo s področja sociologije:
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Alisa Miličević in Elizaveta Klochkova, 7. a: Poti do izobrazbe
Pina Pernuš in Ula Supej, 6. a: Prehranjevalne navade trzinskih osnovnošolcev
Regijsko srečanje na OŠ Rodica je preprečila karantena, zato so učenke svojo nalogo predstavile
ocenjevalni komisiji 25. 5. 2020 na video srečanju.
V prvi krog državnega srečanja sta se uvrstili Pina in Ula in dosegli bronasto priznanje.
4.3

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami, dodatna strokovna pomoč in
učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč za učence priseljence iz drugih držav

4.3.1 Individualna in skupinska pomoč (ISP)
V 3. stopnjo učne pomoči, individualno in skupinsko pomoč, je bilo vključenih 13 učencev, in sicer
iz 3., 4. in 5. razreda. Pomoč je je potekala 5 ur tedensko. V pomoč so bili vključeni: dva učenca 3.
razreda, pet učencev 4. razreda in 6 učencev 5. razreda.
Nudena jim je bila 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 izvajanja ISP za posameznega učenca in
sprotnih pogovorov z učiteljicami preko celega leta ter opažanj učiteljice pri posameznih urah ISP.
Trije učenci so med letom dobili odločbe za izvajanje DSP.
Prednost ISP je bil individualni pristop in možnost pomoči na področju učenja za vsakega učenca
posebej.
Pomoč pri učenju se je izvajala v času epidemije (od 16. 3. do 22. 5. 2020) na daljavo.
Narejena je bila zaključna evalvacija individualiziranega načrta pomoči za vsakega učenca posebej,
hranijo se v osebnih mapah.
Načrtovanih je bilo 175 ur, realizirano pa 196 ur, kar je 112% realizacija.
4.3.2 Dodatna strokovna pomoč in učna pomoč (DSP)
Dodatna strokovna pomoč in učna pomoč sta bili dodeljeni 26 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 20 ur tedensko,
specialna pedagoginja Kaja Jamnik v obsegu 24 ur tedensko, pedagoginja Marijana Petek v obsegu
3 ure tedensko ter mobilne strokovne delavke: socialna pedagoginja Nina Steklasa Žižek v obsegu 7
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ur tedensko, specialna pedagoginja Lana Černohorski v obsegu 4 ure tedensko, specialna
pedagoginja Nika Škorjanc v obsegu 3 ure tedensko, specialna pedagoginja Maruša Loboda v obsegu
3 ure tedensko, logopedinja Petra Kranjec v obsegu 2 uri tedensko, inkluzivna pedagoginja Valentina
Kocjančič v obsegu 3 ure tedensko in psihologinja Petra Vrhovnik 1 uro tedensko.
Učno pomoč v obsegu 21 ur tedensko 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. Svetovalno storitev so v okviru celostne obravnave otroka s
sodelovanjem ostalih učiteljev in svetovalnih delavk izvajale specialne pedagoginje.
4.3.3 Dodatna strokovna pomoč za učence priseljence
Osnovno šolo Trzin so v šolskem letu 2019/20 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 angleščine Stanka Jaklič in profesorica
razrednega pouka Marja Gerbec.
4.4

Delo šolske skupnosti in otroškega parlamenta

OTROŠKI PARLAMENT:
- 1. OTROŠKI PARLAMENT NA TEMO "MOJA POKLICNA PRIHODNOST"
V petek, 8. 11. 2019, smo na šoli izvedli 1. otroški parlament.
Parlamenta so se udeležili učenci od 2. do 9. razreda (izjemoma je manjkal 4. razred).
Mladi parlamentarci so najprej prisluhnili slovenski himni, nato pa so poročali, kaj si želijo postati
oz. katere poklice si želijo opravljati. Svoje misli so izražali s pantomimo in krajšimi dramskimi
uprizoritvami, predstavili pa so se tudi s plakati, PPT in poročili, ki so jih pripravili. Najpogostejši
poklici, ki so jih učenci omenjali, so bili: pilot, frizer, računalničar, nogometaš in youtuber.
- REŠEVANJE SPLETNE ANKETE:
V petek, 22.11. 2019, so učenci od 7. do 9. razreda v okviru razredne ure reševali spletno anketo o
poklicni prihodnosti.
- 30. MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT
V torek, 4. 2. 2020, so se nekateri predstavniki Otroškega parlamenta iz naše šole udeležili
Medobčinskega otroškega parlamenta na OŠ Dob.
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Tam so se šole predstavile na temo Moja poklicna prihodnost. Tamkajšnji učenci so predstavili
rezultate spletne ankete o poklicni prihodnosti učencev vseh sodelujočih šol.
Predstavniki OP iz različnih OŠ so s svojimi mentorji poslušali tudi zanimivo predavanje z naslovom
Znanje za življenje, sodelovali pri delavnicah in uživali ob zgodbi uspeha dveh mladih podjetnic (La
Popsi).
- ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA
V tednu od 7. 10. 2019 do 10. 10. 2019 smo na šoli v okviru SUŠ izvedli zbiralno akcijo papirja. Zbrali
smo 12 400 kg starega papirja. Vsak sodelujoči oddelek je pol svojega zbranega denarja od zbiralne
akcije namenil Šolskemu skladu, pol pa svojemu oddelku.
V juniju 2020 pa je zbiralna akcija potekala v zbirnem centru na Šlandrovi 4a, v Črnučah.
- TABOR V OKVIRU ZPM DOMŽALE
Nekaj učencev z naše šole se je udeležilo vikend tabora v okviru ZPM Domžale v Breženki od 29. 11.
2019 do 1. 12. 2019.
-DELAVNICE V TEDNU OTROKA
V četrtek, 10. 10. 2019, se je nekaj učencev z naše šole udeležilo zanimivih delavnic za aktivacijo SUŠ
in OP na OŠ Venclja Perka v Domžalah. Mentorji smo imeli tam tudi kratek sestanek glede
medobčinskega parlamenta.
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE:
- 1. SESTANEK SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE
V petek, 4. 10. 2019, smo imeli 1. sestanek Skupnosti učencev šole. Na njem smo najprej potrdili
LDN za SUŠ in OP v novem šolskem letu. Razdelili smo naloge predstavnikom razrednih skupnosti do
konca decembra. Predstavniki so izpostavili probleme na šoli in pa tudi nekatere stvari pohvalili (več
v zapisniku v mapi v zbornici).
- VOLITVE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE
V petek, 8. 11. 2019, smo na šoli izvedli volitve. Peter Kostanjšek je bil izvoljen za predsednika
skupnosti učencev šole, Maša Matjaž in Alan Halilagić pa za namestnika.
-2. SESTANEK SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE
V ponedeljek, 9. 12. 2019, smo imeli 2. sestanek skupnosti učencev šole.
Najprej so se predstavili predsednik SUŠ Peter Kostanjšek in oba namestnika Maša Matjaž ter Alan
Halilagić.
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Nato so učenci podali nekaj predlogov za spremembe na šoli. Najbolj poudarjen predlog je bil glede
odmora, in sicer odmor za malico naj bi bil 15 minutni. Naslednji odmor naj bi bil 20 minutni
rekreativni odmor: omogočen odhod v telovadnico in tam glasba; ob lepem vremenu omogočen
odhod na šolsko igrišče (več v zapisniku v mapi v zbornici).
Sledilo je izdelovanje okraskov za novoletno jelko in skupno okraševanje lesene jelke v šolski
jedilnici.
- PEKA PIŠKOTOV IN IZDELAVA VOŠČILNIC OB NOVEM LETU
V predzadnjem tednu pred novoletnimi prazniki so predstavniki SUŠ na šoli izdelali voščilnice za
prihajajoče praznike in pekli piškote za majhno obdaritev. Z voščilnico in majhno pozornostjo so pred
prazniki presenetili zaposlene na šoli.
4.5

Pomembnejši projekti
A) Mednarodni projekti

4.5.1 ERASMUS+ projekt (KA2)
V šolskem letu 2019/20 je potekalo tretje leto projekta MindSet GO!. V septembru (15. 09. -22. 09.
2019) smo gostili tujce iz treh držav: s Švedske, iz Francije in Romunije. Gostili smo dva učitelja in 4
učence iz vsake države. V gostujočem tednu smo izvedli veliko zanimivih aktivnosti, tako za tuje
učitelje in učence kot tudi za učence iz naše šole. Imeli smo 7 družin, ki so gostile tuje učence. V
gostujočem tednu smo učence in učitelje povabili na šolo, kjer smo jim pripravili ogled šole, lahko
so spoznali, kako pri nas potekajo šolske ure, pripravili smo Podaljšanijado, kjer nas je obiskal slavni
športnik Matej Žagar, pripravili smo spoznavni večer, kjer smo spoznavali različne kulture skozi
glasbo in tradicijo. Obiskali smo Ljubljano, Veliko planino, Postojnsko jamo, izvedli športni dan na
Krvavcu. Učenci naše šole so pripravili kulturni večer, kjer smo se družili z učenci, s starši in z učitelji.
Imeli smo izobraževanje na temo stres. Aktivnosti smo zasnovili tako, da smo skozi celotni teden
krepili prožno miselnost. Učenci in učitelji so bili aktivno udeleženi v vse aktivnosti.
V mesecu marcu je bil načrtovan obisk Švedske z dvema učiteljema in štirimi učenci iz naše šole.
Učenci so bili izbrani s posebnim kriterijem, imeli so pogovor in pripraviti so morali motivacijsko
pismo. Zaradi Covid–19 je bilo potovanje odpovedano. Potovanje se ne bo izvedlo zaradi Covid–19.
Učiteljice smo skozi celotno šolsko leto 2019/20 pripravljale učne ure in priprave s krepitvijo prožne
miselnosti. Ure smo preizkusile tudi v razredu, kar se je pokazalo kot delo dobre prakse. Sodelovale
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smo na zoom konferencah, ki smo jih imeli enkrat mesečno. Pripravljamo spletno stran z vsebinami
prožne miselnosti in dobrimi praksami v šoli in vsem, kar smo naredili v treh letih projekta.
Finančno poročilo je pripravilo Računovodstvo Ipse, stanje na dan, 31. 12. 2019, je bilo 5.989,71. V
mesecu februarju smo kupili 6 letalskih kart za na Švedsko. Zaradi Covid-19 bomo denar dobili
povrnjen.
Projekt Erasmus+ Mindset GO! se zaključi 31. 08. 2020.
B) Nacionalni projekti
4.5.2 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 (dobrodelno zbiranje hrane«Anina zvezdica«, dobrodelna
akcija »Podari zvezek« samo preko sms),



čistilne akcije (jesenska, spomladanska je odpadla zaradi covid 19),



osveščanje javnosti (šolska spletna stran, roditeljski sestanki)



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
Tudi v šolskem letu 2019/20 je OŠ Trzin sodelovala v dobrodelni akciji Anina zvezdica. Potekala je od
2. 12. do 13. 12. 2019.
Zbirali smo hrano z daljšim rokom uporabe za družine v stiski. Učenci, starši in učitelji OŠ Trzin so se
radodarno odzvali.
Po zbrano hrano je prišla prostovoljka Eva Cocej, ki jo je odpeljala v skladišče Anine zvezdice.
Sodelovanje s prostovoljko Anine zvezdice smo obeležili tudi s fotografijo, ki smo jo objavili na
facebooku.
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Socialno ogrožene družine, ki imajo učence na naši šoli, so bile seznanjene s telefonsko številko in z
elektronskim naslovom Ane Lukner Roljić ter tako imeli 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 letos potekala malo drugače, zaradi karantene in pandemije s korona
virusom. Zbiranje zvezkov je potekalo v trgovskih centrih, preko spletne trgovine ali pa z SMS
sporočilom ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919.
Z zbranimi zvezki tako pomagamo socialno ogroženim otrokom v stiski.
4.5.3 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.
Sodelujemo 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 bilo enkrat na teden v 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.
Tudi mleko in mlečni izdelki so se delili v posebnih kotičkih, ob sredah.
Zaradi pandemije korona virusa se je razdeljevanje sadja, zelenjave in mleka ter mlečnih izdelkov
ustavila do sredine maja, ko smo spet začeli z razdeljevanjem. Sredstev, ki so bila temu namenjena,
nismo porabili.
V okviru učnega načrta dajemo velik poudarek izobraževanju učencev glede zdravega načina
življenja.
Sodelovali pa smo tudi pri natečaju »Slovenski tradicionalni zajtrk«.
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4.5.4 Projekt »Sadeži družbe«
Sadeži družbe je projekt ustvarjanja in krepitve vezi med mladimi in starejšimi. Je projekt vzgoje za
strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje.
V projektu je v letošnjem šolskem letu sodelovalo 5 učenk 8. in 9. razreda, ki so prihajale na druženje
s stanovalci Doma vsak četrtek za eno uro, in sicer od septembra do marca (Lara Pevec, Zara Kolenc,
Špela Matič, Maša Matjaž, Kristina Grošelj). Niso opravile vseh 30 ur prostovoljskega dela, ker je to
preprečila pandemija covid 19.
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 smo nameravali enkrat mesečno
obiskovati tudi učenci prve triade v spremstvu razredničark. Zaradi korona virusa smo se z njimi
družili le prvošolčki in učiteljice. Z njimi so likovno ustvarjali, jim kaj zapeli, zaigrali, dramatizirali ….
Učenci so pokazali veliko mero zavzetosti, odgovornosti in ustreznega odnosa do starejših oseb.
Druženje je tako učencem kot stanovalcem v veliko veselje.
4.5.5 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.
V okviru projekta so se na vseh zavodih izvajale različne aktivnosti tekom celega šolskega leta. Na
Osnovni šoli Domžale se je izvajal intenzivni tečaj slovenskega jezika, ki je potekal v strnjeni obliki,
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vsak dan. 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 …), tekom šolskega leta 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 time
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.
4.5.6 CAP-program
V šolskem letu 2019/20 program CAP ni bil izveden zaradi epidemije.
V šol. l. 2020/21 bomo v mesecu marcu program izvedli v 3. razredih in v mesecu oktobru
nadomestili program iz 3. razreda v 4. razred.
4.5.7

BRALNA ZNAČKA »PRAVLJIČNI PALČEK«

Vsi prvošolčki OŠ Trzin so sodelovali pri projektu Pravljični palček. S pomočjo staršev so prebirali
različne knjige, vsebino le-teh pa pripovedovali učiteljicam. Za pridno delo so bili nagrajeni
zaključkom, ki smo ga tokrat pripravile učiteljice in je potekal v šoli. Po navadi je zaključek pripravila
Knjižnica Domžale, vendar zaradi pandemije s korona virusom, tokrat ni bilo mogoče.
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Učenci so imeli na voljo različne vsebine, med katerimi so lahko izbirali. Ustvarjali so iz odpadnega
materiala, lahko so se poigrali z računalniškimi interaktivnimi nalogami, potelovadili z Juvijem ali
poslušali zgodbo o tjulnju Robinu, ki skrbi za naravo. Vsak učenec je izdelal tudi svojo najljubšo
knjigo.
Ob koncu šolskega leta bodo učenci dobili tudi potrdila za opravljeno bralno značko.
Poročilo o sodelovanju na 4. mednarodnem natečaju z naslovom Zmaga
V času dela na daljavo so učenci dodatnega pouka prebirali poezijo in pisali pesmi.
V pesmi so morali vključiti tudi humor, paziti na ustrezno besedišče in metrično shemo.
Učenci so se trudili, da so bile njihove pesmi čim bolj izvirne in duhovite ter povezane z dano temo.
Zmaga je res naslov, ob katerem so marsikaj pisali, tudi o virusu, ki je bil prisoten.
Rezultati ocenjevanja literarnih izdelkov še niso znani.
Poročilo o sodelovanju na literarnih natečajih v šolskem letu 2019/20
Učenci in učenke OŠ Trzin so tudi letos sodelovali na nekaterih literarnih natečajih, ki pa so bila
zaradi izrednih razmer/zaprtja šole zaradi virusa Covid 19 izvedena le do začetka marca 2020.
Učenka Maruška Vuk, 8. b, je napisala zanimiv spis o poplavi, s katerim je sodelovala na natečaju
Naravne in druge nesreče - Bolje pripravljen kot poplavljen 2019/20.
Lara Pevec, 8. a, je napisala domovinsko pesem z naslovom Moja domovina, s katero je sodelovala
na lit. natečaju Roševi dnevi.
Učenke 8. a in 8. b so se preizkusile v poeziji in napisale kar nekaj odličnih pesmi, ki sem jih poslala
na natečaj otroške poezije Rima raja (Maruška Vuk (Sreča, Zaljubljena pesem), Tina Kecelj
(Pomladna nadloga, Praznična pesem), Hana Šinko (Moja lepa domovina, Ljubezen), Lara Pevec
(Počitnice)).
Tudi učenke in učenci 6. a so ustvarjali in sodelovali na natečaju otroške poezije Rima raja – Natalija
Maksimovič s pesmico Bolezen, Ula Supej (Moka, Na morje), Brina Lavtar (Moje življenje).
Ustvarjalne učenke 8. a- in b-razreda (Maruška Vuk, Tina Kecelj, Lucija Jurše) pa so zapisale še nekaj
daljših zgodb in prejele priznanja na literarnem natečaju Bodi pisatelj/pisateljica, ki ga organizira
Pionirski dom – Center za kulturo mladih. Zapisale so avtorska besedila v angleščini (1 besedilo) in v
slovenščini (3 besedila), ki so nadaljevala ali vključevala navedena tri besedila znanih avtorjev (Janje
V., Vinka M. in Tadeja G.).
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Slovenistke spodbujamo ustvarjalnost in upamo, da bodo učenci še naprej motivirani za literaturo,
ne le za branje raznovrstnih žanrov pač pa tudi za poustvarjalno pisanje le-teh.
4.5.8 POKONČNA DRŽA
v sklopu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Zdravstvenega doma Ljubljana (ZDL), ki od
l. 2015 razvija program uvajanja redne vadbe pokončnosti za osnovnošolske otroke pod imenom
»Pokončna drža/Dobra drža« smo se vsi učitelji seznanili s tem programom in vajami. Na NIJZ je
program uveden kot obvezna vsebina zdravstvene vzgoje ob sistematskem pregledu v 3. razredu OŠ
(http://www.nijz.si/sl/vzgoja-za-zdravje-za-otroke-in-mladostnike-solarje ).
Pilotni program je pokazal izjemne rezultate na področju fizičnega izboljšanja drže otrok in
sposobnosti samopopravljanja. Predvsem pa so dokazali učinkovitost uvajanja vsakodnevne vadbe,
ki ni rekreacija, temveč higienski minimum vzdrževanja drže hrbtenice ter celotnega počutja (po
analogiji zobozdravstvene vzgoje).
V programu je opredeljena tako čustveno/socialna vsebina (rast, sproščanje tesnobe, strahu,
zavedanje, asertivnost, sočutnost …) kot jasna, enostavna, dinamična vadba sede (v učilnici,
čakalnici, pisarni, ambulanti …) kot tudi stoje. Ko otroci vsebino znajo, traja izvedba vaj od 6 do 9
minut (odvisno od števila ponovitev). Otroci so v teku enega šolskega leta osvojili vsebino in izvedbo
vaj ter jih z učiteljem v razredu izvajali 1x/dan. Ob tem so 1x/dan izvedli vaje tudi doma (evidenčna
tabela s podpisom starša ali skrbnika).
Problem slabe drže ni le vprašanje zdravega ali slabo razvitega mišično-skeletnega aparata
posameznika, temveč že predstavlja resen širši biopsihosocialni problem, kar potrjujejo tudi
epidemiološki podatki.
Z uvedbo redne kratke vadbe v preventivni zdravstveni in šolski sistem želimo omogočiti vsakemu
posamezniku dostop do nadzorovane, pravilne in strokovno izvedene vadbe. S programom
posameznik pridobi sposobnost zgodnjega samopopravljanja, prepoznava zdravje hrbtenice kot
vrednoto ter pričenja prepoznavati pomen pokončnosti posameznika v družbi. S tem lahko
zagotovimo, da celotna populacija postopno pridobi osnovno znanje in zavest o odgovornosti za
nego uravnotežene, prožne pokončnosti telesa in duha.
Zgolj celosten interdisciplinaren pristop lahko zagotovi korenit premik pri spreminjanju dnevnih
navad, tako pri otrocih kot pri odraslih (kar morda zveni trivialno enostavno, se izkaže za izjemno
težko nalogo).
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S projektom se je seznanil, tako teoretično kot praktično, ves učiteljski zbor, nato pa so tri učiteljice
uspešno opravile tudi posebno usposabljanje z namenom, da projekt ostane v šoli še naprej.
4.5.9 FIT PEDAGOGIKA
V letošnjem šolskem letu smo se na šoli spoznali z novo učno metodo. Fit pedagogika je sodobna
učna strategija, preprosto povedano učenje v gibanju, pri katerem gre, kot pravi njena
ustanoviteljica, Barbara Konda, z biološkega vidika za kakršnokoli krčenje mišic, ki se zgodi nad
stopnjo bazalnega metabolizma; lahko gre za hojo, govorjenje, premikanje telesa in drugo. Torej ne
gre za vadbo v klasičnem pomenu besede. Kakršnokoli gibanje otroku zagotavlja visoko stopnjo
koncentracije, osredotočenosti in motivacije za učenje.
Z naprezanjem telesa se zvišuje raven hormona dopamina v telesu, s tem pa se zvišuje tudi otrokova
notranja motivacija, ki je dolgotrajnejša od zunanje motivacije. Barbara Konda je pred 20 leti začela
razvoj programov za spodbujanje telesne dejavnosti pri otrocih in mladostnikih ter vsebin za učenje
skozi gibanje in gibanje skozi igro, t. i. Fit didaktičnih gibalnih iger.
Pri metodi Fit pedagogike je zelo pomembno kritično učenje, saj spodbuja kritično mišljenje. Od
otroka zahteva, da zagovarja svoje mnenje. Ugotovili so, da se tako otrok nauči izražati svoje
mišljenje in postane kritičen do svojih odgovorov, kar pomeni, pravi Barbara Konda, da dejansko
postane glavni igralec učnega procesa, učitelj pa moderator oziroma režiser. Rezultat takšnega
učnega procesa je funkcionalna raven znanja.
Pri Fit pedagogiki razvijajo tudi sodelovalno mišljenje, saj morajo tisti učenci, ki več znajo, svoje
znanje deliti s tisti, ki znajo manj, oziroma morajo učenci, ki imajo nižje učne sposobnosti znati
poiskati pomoč.
Avtorica meni, da se ta metoda lahko uporablja tudi doma, otrok lahko, npr., na glas prebere snov,
potem pa jo razloži omari, luči in (ugasnjeni) televiziji, saj si bo lažje zapomnil, kaj je razlagal
kateremu predmetu.
4.5.10 Projekt Šolski ekovrtovi
Tudi v zimskem in spomladanskem času so z obilico dobre volje v okviru projekta »Šolski ekovrtovi«
z učenci od 1. do 5. razreda v sodelovanju z društvom AlterEko iz Mengša na našem šolskem vrtu
nadaljevali z raznovrstnimi aktivnostmi.
V začetku novega leta so si v okviru krožka ogledali dokumentarni film o planetu Zemlja. Osrednja
tema so bile živali, ki so se skozi stoletja prilagodile na življenje v mestu. S tem so želeli prenesti
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sporočilo, da se narava prilagaja človeku, kljub temu da jo ljudje spreminjamo in da lahko človek in
narava živita v sožitju.
Sredi meseca januarja so izdelovali ptičje hišice. Za izdelavo hišice so uporabili tetrapake od mleka
in prazne plastenke, ki so jih otroci prinesli od doma. Namen te ure je bil, da otroke poučimo o
ponovni uporabi embalaže, ki jo velikokrat brez pomisleka, kar zavržemo, nato pa še, da lahko tudi
smeti spremenimo v nekaj uporabnega. Na površini plastenke/tetrapaka smo narisali vratca, ki so
jih izrezali s škarjami. V notranjost so nasuli semena in na vrhu zavezali konopljino vrvico. Otroci so
dobili navodilo, da doma hišice še dodatno okrasijo in obesijo na vrt ali na balkon.
Na enem izmed srečanj so se lotili izdelave kalilnika za sadike. Postavitev le-tega je bila ob južno
steno, v katero sije sonce. S tem je bil dosežen dvojni učinek - da kalilnik segreva spredaj skozi folijo
in zadaj, saj stena deluje kot toplotna past za sončne žarke. Toplota se v steno ujame in se počasi
oddaja. Za dno kalilnika smo uporabili dve debelejši deski, ki smo ju postavili vzporedno. Nato so
prečno postavili več zaporednih desk in jih z žeblji pritrdili. Namestili smo 3 debelejše črne cevi, ki
smo jih prav tako pritrdili z aluminijastim trakom in žeblji. Čez smo nato samo položili UV-folijo, ki je
mladim sadikam ustvarila prijetno mikroklimo za rast.
Konec januarja so začeli s pletjem plevela na našem vrtu. Opleli so vse gredice, največ dela so imeli
predvsem z motovilcem, kjer je plevel prerastel skoraj celo gredico. Lotili so se tudi komposta, ki so
ga presejali in potresli na dve prazni gredici. Ugotovili so, da imamo zelo lep kompost in odlične
pogoje za novo sezono, ker so lani pridno kompostirali in zastirali. Vrtnine, ki že celo zimo rastejo
pod koprenami, so pregledali in spet pokrili s kopreno, potem ko je veter razdejal. Dokončali so
kalilnik za sadike, ki jih so jih nato po počitnicah posejali. Začeli so tudi z risanjem tabele dobrih in
slabih sosedov, ki jim je pomagala pri načrtovanju novih zasaditev. Februarja so nadaljevali z
izdelavo tabele vrtnin dobrih in slabih sosedov. Razpredelnica jim je bila v pomoč pri sajenju in
razporejanju vrtnin po gredicah. S pomočjo razpredelnice lahko ugotovijo, katere rastline je dobro
saditi skupaj in katere raje sadimo ločeno. Določene rastline se medsebojno podpirajo, druge pa si
škodujejo (druga drugi odvzemajo hrano, vodo, ipd.). Stare vrtne gredice, v nekaterih že raste
zelenjava, so pokrili s sveže presejanim kompostom, na drugih pa so odstranili plevel.
V sredini februarja so spet poprijeli za orodje, saj je ostalo še nekaj plevela, potrebno pa je bilo
pripraviti tudi nov del vrta, kjer so lani rastli hren in zelišča. Najprej so zastrli preostale gredice z
debelo plastjo komposta (5 cm), poti pa z miskantusom. Podoba vrta je bila lepša kot prej, že samo
s tem dodatkom. Učenci so se učili uporabljati orodje Ori, ki ga nekateri že zelo dobro obvladajo.
Hkrati so delali 2 stvari - zastirali in presajali kompost. Na koncu so prosto rasle poganjke melise
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razmnožili na še več in jih posadili v lončke, ki so jih nekateri učenci odnesli domov, nekaj pa jih je
ostalo na vrtu.
Konec februarja so uro namenili kreativnemu ustvarjanju. Prepustili so se domišljiji in si poskušali
zamisliti svoj sanjski vrt. Otroci so svoje domišljijske vrtove narisali na papir in jih tudi pobarvali.
Namen naloge je bilo raziskovanje tega, kaj vse bi lahko ustvarili na vrtu, če bi bili brez omejitev.
Nekateri vrtovi so bili bolj realni, drugi malo manj, s čokoladnimi drevesi ipd.
V začetku meseca marca so ob lepem vremenu delo nadaljevali na vrtu. Lotili so se spomladanskega
urejanja zeliščne spirale, na katerih je bilo treba urediti poti in zastreti gredice z miskantusom. S tem
preprečimo pretirano segrevanje zemlje, dodamo organski material, ki bo sčasoma še obogatil
zemljo, preprečimo izsuševanje in do neke mere tudi ustavimo rast plevela.
Na vrtu smo nadaljevali z urejanjem novih gredic. Kot prvo plast so položili listje in čez nasuli
kompostirani konjski gnoj. Konjski gnoj so v preteklem letu odložili na rob vrta in pokrili s folijo ter
ga pustili, da počiva približno leto dni. Nato pa sm ga uporabili kot kompostno zastirko na gredicah.
Poleg zaščite tal je sčasoma nastala tudi hrana za nove rastline.
Teden dni pozneje so se lotili urejanja zeliščne spirale. Odstranili so plevel, poti na spirali pa zastrli z
miskantusom. S tem so dodali organski material, ki bo ob deževju preprečil nastanek blata in
izsuševanje zemlje na soncu. Tako bo zeliščna spirala tudi lepo prehodna. Nadaljevali so z urejanjem
zelenjavnih gredic. Posadili so sadike solate in blitve, ki so jih učenci vzgojili sami. Gredicam so
odstranili plevel, jih dobro zalili ter prekrili s kopreno, da jih zaščitimo pred zmrzaljo.
Po večmesečni odsotnosti, v času samoizolacije zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom,
nas je v začetku junija pričakal precej zapleveljen vrt. V manjših skupinah so se lotili vsak svojega
dela – nekateri so začeli z nabiranjem zelišč, drugi s čiščenjem poti, tretji pa s pobiranjem pridelkov
(solata, grah …). Pobrali so še zadnje šparglje v sezoni in jim nato postavili oporo – 2 kovinski palici,
mednje pa napeta žica. Z listjem so zastrli še gredo s krompirjem. Na koncu so si razdelili jagode in
pojedli prve pridelke ribeza.
Sredi junija so začeli s praznjenjem grede s špinačo. Ker je pognala v cvet, so nabrali, kar je bilo še
užitno, ostalo pa so zavrgli - razen ene rastline, katere seme bomo pospravili jeseni. Pobrali so še
preostalih nekaj glav solate, da očistimo grede in jih pripravimo na poletne pridelke. Nekateri učenci
niso imeli svojih vrečk, zato so si naredili svoje iz papirja. Presadili so še razrasle jagode iz poti v novo
gredo in zastrli s kompostom. Kompost so pred tem presejali čez široko sito. Za zaključek so se učenci
posladkali z jagodami in ribezom.
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Ob zaključku šolskega leta so opravili še zadnja dela na šolskem vrtu. Opleli so zeliščno spiralo in
pobrali zelišča, ki jih bodo otroci posušili za čaj. Gredico z jagodami so obogatili s kompostom.
Dodatno zelenjavno gredico so zastrli s kompostom in vanjo posadili fižol ter ga zalili. V poletnem
času bo vrt v oskrbi naše ekipe, septembra pa se nam ponovno pridružijo otroci.
C) ŠOLSKI PROJEKTI
4.5.11 Projekt vrstniške mediacije
V času od 12. 10. do 14. 10. 2020 smo izvedli že 16. mediatorski tabor, ki se ga je udeležilo 25
učencev 5. in 6. razreda. Tabor smo imeli v CŠOD Soča v Tolminu.
Učenci so se na taboru 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,
postopki vodenja mediacije.

Po uvodnih temah smo v nadaljevanju v dveh skupinah obravnavali faze in korake mediacijskega
postopka, pravila in ključe mediacije.
Ogledali smo si dva filma (Govorice, Modra radirka) o vodenju medvrstniške medaicije ter jih po
prikazanih korakih vodenja podrobno analizirali.
Naslednji dan so se učenci s pomočjo konkretnih primerov 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 oblikovanja mediacijskega sporazuma in
evalvacije vodenja mediacije.
V prostem času smo raziskali bližnjo okolico in se preizkusili v lokostrelstvu.
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.
Po vrnitvi s tabora se je večji del učencev v okviru interesne dejavnosti uril v vodenju mediacij.
Načrtovanih predstavitev mediacij v razredih zaradi epidemije nismo izvedli.
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5

UČNI USPEH IN DRUGI DOSEŽKI UČENCEV

5.1

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,
ki je bila 4,4. Zaključnih ocen pri izbirnih predmetih pri tem ne upoštevamo.
V tem šolskem letu so razred izdelali vsi učenci. Popravnih izpitov ni bilo.
5.2

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalnega preverjanja znanja v tem šolskem letu ni bilo zaradi epidemije.
5.3

Dosežki na tekmovanjih

5.3.1 Poročilo o tekmovanjih v znanju v tem šolskem letu

TEKMOVANJE
za Vegovo priznanje
1.-3. r (MAT )
Sodelovanje/dosežki

za Stefanovo
priznanje (FIZ)

KOORDINATOR
Aleš Šporn

Maja Završnik

šolsko

STOPNJA
področno/regijsko

državno

28. 5. 2020

-

-

96 učencev
35 bronastih
priznanj
Mentorji:
razredne
učiteljice od
1. do 3. razreda

-

5. 2. 2020

-

-

-

11. 1. 2020

-

1 učitelj
4 učenci
2 srebrni priznanji:

8 učencev
2 bronasti
priznanji
Mentor:
Maja Završnik,
Vanja Vogrin
za Dominkovo
priznanje
(astronomija)

Maja Završnik

5. 12. 2019
11 učencev
6 bronastih
priznanj
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Mentor:
Maja Završnik

za Preglovo
priznanje (KEM)

za Proteusovo
priznanje (BIO)

Tekmovanje iz
znanja o sladkorni
bolezni

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

Zdenka Oblak

Simona Šiška

Simona Šiška

Andreja Rotar

Lara Pevec, 8.a
Maja Završnik
David Kovačič, 9.a
Maja Završnik
2 zlati priznanji:
Danijel Grad, 9. a
Maja Završnik
Neža Potočnik, 7. a
Maja Završnik; učenka
se je uvrstila tudi na
izbirno tekmovanje iz
astronomije

20. 1. 2020

-

20 učencev
16 bronastih
priznanj
Mentor:
Zdenka Oblak

-

16. 10. 2019

-

30. 11. 2018

10 učencev
3 bronasta
priznanja
Mentor:
Simona Šiška

-

1 učitelj
1 učenec
-

11. 10. 2019

-

17. 11. 2019

11 učencev
3 bronasta
priznanja
Mentor:
Simona Šiška

-

1 učitelj
3 učenci
2 srebrni priznanji:
Kristina Grošelj 9.b
Simona Šiška
Sara Zoja Trobec 9.b
Simona Šiška

12. 11. 2019

24. 1. 2019

-

38 učencev
15 bronastih
priznanj
Mentorji:
Marja Gerbec
Božena Opara

1 učitelj
2 učenca
Mentor:
Marjana Ipavec

-
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Slavka Kozel
Mateja Peric
Marjana Ipavec
Manca Bernot
v znanju ang. jezika
(7. r)

v znanju ang. jezika
(8. r)

v znanju ang. jezika
(9. r)

v znanju nem.
jezika (9. r)

v znanju fra. jezika

Lea Zupanc

Andreja Rotar

Andreja Rotar

Mihael Božič

Dragica
Marinko

31. 1. 2020

-

29. 2. 2020

5 učencev
(1 skupina, 7. a)
Mentor:
Lea Zupanc

-

1 skupina bronasto
priznanje:
Ajda Bolčina
Neža Potočnik
Elizaveta Klochova
Alisa Milićević
Maja kralj

21. 10. 2019

-

25. 11. 2019

22 učencev
6 bronastih
priznanj
Mentor:
Andreja Rotar

-

14. 11. 2019

17. 1. 2019

20. 3. 2019

11 učencev
7 bronastih
priznanj
Mentor:
Andreja Rotar

1 učitelj
3 učenci
2 področni srebrni
priznanji
Nai Joy Redja 9.a
Živa Potočar 9.b
Mentor:
Andreja Rotar

-

21. 11. 2019

-

3 učenci
1 bronasto
priznanje
Mentor:
Mihael Božič

-

-

3. 2. 2020

-

-

9 učencev
pet učencev se
je uvrstilo na
državno
tekmovanje
Mentor:

-
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v znanju geografije

Tatjana Tonin

Dragica
Marinko
11. 12. 2019

17 učencev
8 bronastih
priznanj
Mentor:
Tatjana Tonin

v znanju zgodovine

Dragica
Marinko

3. 12. 2019

12 učencev
5 bronastih
priznanj
Mentor:
Dragica
Marinko
logika

Tekmovanje v
znanju tehnologij

razvedrilna
matematika

Maja Završnik

Aleš Šporn

Tamara Mršol

26. 9. 2019
50 učencev
14 bronastih
priznanj
Mentorji:
Maja Završnik
Vanja Vogrin
Aleš Šporn

13. 2. 2020
1 učitelj
3 učenci
2 srebrni priznanji:
Danijel Grad
David Kovačič

-

-

Mentor:
Tatjana Tonin
4. 2. 2020
1 učitelj
3 učenci
1 srebrno
priznanje:
Danijel Grad 9.a
Mentor:
Dragica Marinko
-

-

19. 10. 2019

-

1 učitelj
6 učencev
1 zlato priznanje:
David Kovačič 9.a
Maja Završnik

22. 10. 2019

-

-

3 učenci
1 bronasto
priznanje
Mentor: Aleš
Šporn

-

-

4. 12. 2019

-

26. 1. 2019

-

1 učitelj
2 učenca
2 srebrni priznanji:
David Kovačič, 9. a,
Maja Završnik
Nai Joy Redja, 9. a ,
Maja Završnik

35 učencev
7 bronastih
priznanj
Mentorji:
Vanja Vogrin
Aleš Šporn
Maja Završnik
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Bober –
mednarodno
tekmovanje v
informacijski in
računalniški
pismenosti

Vesela šola

Srečanje mladih
raziskovalcev OŠ

Tamara Mršol

12. 11.–16. 11.
2019

Božena Opara

85 učencev
55 bronastih
priznanj
Mentor:
Tamara Mršol
11. 3. 2020
13 učencev
6 bronastih
priznanj
Mentor:
Božena Opara

Slavka Kozel

marec 2020

4 učenci
Mentor:
Slavka Kozel

-

-

anglistke

-

-

-

26. 5. 2020

-

4 učenci
1 učitelj
1 bronasto
priznanje
Naloga se je
uvrstila na državno
tekmovanje.

marec-april 2020
233 učencev
44 priznanj za sodelovanje
53 srebrnih priznanj
136 zlatih priznanj
Mentorji:
Lea Zupanc
Andreja Rotar
Stanka Jaklič

Epi nemška bralna
značka (4.-9.r)

Mihael Božič

9.- 13. 3. 2020
29 učencev
14 priznanj za sodelovanje
12 srebrnih priznanj
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1 učenec
-

-

Mentor:
Slavka Kozel
EPI Reading Badge
– angleška bralna
značka (4.-9.r)

18. 1. 2020

-
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3 zlato priznanje
Mentor: Mihael Božič
Spletno nemško
bralno tekmovanje
KNJIŽNI MOLJ
Bucherwurm (4.-9.
razred)

1. 12. 2019-24. 4. 2020

Mihael Božič

13 učencev
12 bronastih priznanj
Mentor: Mihael Božič
Beremo francosko –
francoska bralna
značka (4.-9.r)

Dragica
Marinko

maj-junij 2020
67 učencev
67 priznanj
Mentor: Dragica Marinko

5.3.2 Dosežki na športnih tekmovanjih
VRSTA TEKMOVANJA: ATLETIKA – KROS
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha, Andreja Vrhovec Kavčič in razredniki prve triade
Nivo tekmovanja

Število učencev

Število učiteljev
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5

MEDOBČINSKO,
Domžale,

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
1. mesto Filip Kutoša
2. mesto Katja Hočevar

8. 10. 2019

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

Število učencev

Število učiteljev

MEDOBČINSKO
Trzin, december 2019

8

1

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
4. mesto

VRSTA TEKMOVANJA: Košarka (starejši učenci)
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha
Nivo tekmovanja
MEDOBČINSKO
Domžale,

Število učencev

Število učiteljev

12

2
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Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
6. mesto
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3. 12. 2019

VRSTA TEKMOVANJA: STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO
UDELEŽENI UČITELJI: Mentor strelskega krožka Franc Brečko
Nivo tekmovanja

PODROČNO
25.1.2020,
Škofja Loka

PODROČNO
25.1.2020,
Škofja Loka

Število učencev

Število učiteljev

14

1

14

1

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
Učenci in učenke letnik 2005 in 2006:
1. mesto Lara Pevec (st. učenke)
2. mesto Mima Turšič (st. učenke)
3. mesto Vesna Vukadinovič (st. učenke)
1. mesto ekipa st. učenk
1. mesto Domen Kolenc (st. učenci)
4. mesto Amadej Miličevič (st. učenci)
Učenci in učenke letnik 2007 in 2008:
2. mesto
Enya Cizej Miskič
3. mesto
Zoja Mrak
4. mesto
Sara Volker Roudi
Učenci in učenke letnik 2009 in 2010:
1. mesto
Klara Kolenc
Učenci in učenke letnik 2005 in 2006:
1. mesto Lara Pevec (st. učenke)
2. mesto Mima Turšič (st. učenke)
3. mesto Vesna Vukadinovič (st. učenke)
1. mesto ekipa st. učenk
1. mesto Domen Kolenc (st. učenci)
4. mesto Amadej Miličevič (st. učenci)
Učenci in učenke letnik 2007 in 2008:
2. mesto
Enya Cizej Miskič
3. mesto
Zoja Mrak
4. mesto
Sara Volker Roudi
Učenci in učenke letnik 2009 in 2010:
1. mesto
Klara Kolenc

VRSTA TEKMOVANJA: Nogomet (mlajši učenci)
UDELEŽENI UČITELJI: Jani Muha
Nivo tekmovanja
MEDOBČINSKO
Domžale,

Število učencev

Število učiteljev

6

1
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Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
2. mesto
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PODROČNO
Komenda,

6

1

3. mesto

28.1.2020

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

Število učencev

Število učiteljev

MEDOBČINSKO
Dragomelj,
20.1.2020

6

1

PODROČNO
Dragomelj,
25.2.2020

1

1

5.4

Dosežki
POSAMEZNIKOV/EKIPE
2. mesto Martin Gerkšič (6.-9. razred)
9. mesto Jaka Vukmanič (6.-9. razred)
9. mesto Anže Starman (6.-9. razred)
3. mesto Luka Kolenc (2.- 5. razred)
9. mesto Luka Vukmanič (2.- 5. razred)
9. mesto Stepan Kholodov (2.- 5. razred)
2. mesto Martin Gerkšič (6.-9. razred)

Statusi učencev

V tem šolskem letu je bilo obravnavanih 41 predlogov za dodelitev posebnega statusa. 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

3.b

1

4.a

2

5.a

1

6.a

4

STATUS
VRHUNSKEGA
ŠPORTNIKA

STATUS
PERSPEKTIVNEGA
MLADEGA UMETNIKA

6.b
7.a

1

7.b

4

8.a

9

1
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STATUS VRHUNSKEGA
MLADEGA UMETNIKA
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ODDELEK

STATUS
PERSPEKTIVNEGA
ŠPORTNIKA

STATUS
VRHUNSKEGA
ŠPORTNIKA

8.b

4

1

9.a

4

3

9.b

5

SKUPAJ

36

STATUS
PERSPEKTIVNEGA
MLADEGA UMETNIKA

4

1

SKUPAJ

41

58

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: 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 Jane Pertot Tomažič na temo uspešnega učenja
ter varne rabe interneta, podjetja Safe.si.
Starši so bolj ali manj redno obiskovali govorilne ure ter tako spremljali napredek in razvoj svojih
otrok, tudi po 16. marcu 2020, ko smo za dva meseca šolo popolnoma zaprli. 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, nekaterih dni dejavnosti).
6.2

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

DATUM

1.

6. seja Sveta šole OŠ Trzin

26. 9. 2019

2.

7. korespondenčna seja Sveta šole OŠ Trzin

11. 11. 2019

3.

8. seja Sveta šole OŠ Trzin

27. 2. 2020

4.

1. seja Sveta staršev OŠ Trzin

25. 9. 2019

5.

1. korespondenčna Seja Sveta staršev OŠ Trzin

13. 3. - 18. 3. 2020

6.

2. korespondenčna Seja Sveta staršev OŠ Trzin

18. 5. - 20. 5. 2020

7.

1. izredna seja Sveta staršev OŠ Trzin

28. 5. 2020
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NAZIV

DATUM

1.

Uvodna konferenca

26. 8.2019

2.

Operativni sestanek učiteljskega zbora za 1. šol. dan

30. 8. 2019

3.
4.
5.

Pedagoška konferenca
Jutranji sestanek strokovnih delavcev
Svet učiteljev in strokovnih delavcev

12. 9. 2019
22. 10. 2019
23. 10. 2019

6.

Pedagoška konferenca

26. 11. 2019

7.

1. ocenjevalna konferenca – ob polletju

30. 1. 2020

8.

Izredni sestanek VZ

5. 3. 2020

9.

Izredni sestanek VZ

12. 3. 2020

10.

Zoom sestanki

11.

Delovni sestanek

10.

2. ocenjevalna konferenca za 9. r

11. 6. 2020

11.

2. ocenjevalna konferenca od 1. do 8. r

18. 6. 2020

6.3

OPOMBE

15. 4., 21. 4., 5. 5.,
12. 5., 20. 5., 28. 5.
2020
29., 30. 6. 2020

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 2019/20 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:








6.4

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.
Sodelovanje z društvi in organizacijami v Trzinu ter širše

Sodelovanje z društvi, klubi in 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.
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DPM je poskrbelo tudi za počitniško varstvo v času poletnih počitnic. V sodelovanju z DPM smo
pripravili tudi zelo odmeven božično-novoletni koncert, ki je imel tudi tokrat dobrodelno noto.
Pri vodenju interesnih dejavnostih so s šolo uspešno sodelovali 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.
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 tekom
šolskega leta. 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 in je ta način sodelovanja smiselno obdržati tudi vnaprej, saj krepi
medgeneracijsko sodelovanje.
Pevski zbor je imel dogovorjen datum v mesecu juniju, a ga žal niso mogli realizirati zaradi varnostnih
ukrepov, Dom starostnikov je bil v tem času tudi zaprt za vse obiskovalce.
V soboto, 13. junija 2020, v prostorih Osnovne šole Trzin potekalo 8. državno prvenstvo Zveze
policijskih veteranskih društev Sever v šahu .
Učenci Osnovne šole Trzin so z nastopi sodelovali na naslednjih tradicionalnih in priložnostnih
prireditvah v kraju in širše:
DATUM
OBELEŽITVE

DOGODEK,
PRAZNIK

VSEBINSKA
USMERITEV

2. september

prvi šolski dan

Vstop v šolo

6. 9. 2019

Varni v prometu

Prometna varnost

28.
september

Evropski dan
jezikov

Moj jezik, tvoj jezik,
naš jezik

september oktober

Teden otroka

oktober

mesec požarne
varnosti

22.
november
2019

dan slovenske
hrane

Aktivno preživljanje
prostega časa
Preprečujemo
požare
uživanje
tradicionalnih
slovenskih jedi
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OBLIKA

VODJA

sprejem prvošolčkov,
gled. predstava, rod.
sestanek
ogled varne šolske
poti

razredničarke1. r.,
K. Rojs Visković,
ravnateljica
Sara Anžin

nastop na prireditvi
Festival jezikov

učiteljice tujih
jezikov, Barbara
Karba, Mateja Košir

delavnice za učence

učitelji OPB

oktober 2019
evakuacijska vaja

Aleš Šporn, PGD
Trzin

tradicionalni slovenski
zajtrk

Dušan Gorenec,
razredniki
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DATUM
OBELEŽITVE

DOGODEK,
PRAZNIK

VSEBINSKA
USMERITEV

2. september

prvi šolski dan

Vstop v šolo

6. 9. 2019

Varni v prometu

Prometna varnost

28.
september

Evropski dan
jezikov

Moj jezik, tvoj jezik,
naš jezik

september oktober

Teden otroka
mesec požarne
varnosti
prvi otroški
parlament

Aktivno preživljanje
prostega časa
Preprečujemo
požare
Šolstvo in šolski
sistem

10.
december
2019

Zapojmo in
zaigrajmo skupaj

Tradicionalni
dobrodelni koncert

24. 12. 2019

dan samostojnosti
in enotnosti

7. februar
2020

slovenski kulturni
praznik

15. Junij
2020

zaključek pouka za
učence 9. r

24. junij
2019

zaključek pouka
za ostale razrede

oktober
november
2019

6.5

Spomin na
dogodke v letih
1990 in 1991
Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat'
dan
zaključna prireditev
devetošolcev,
podelitev priznanj
in nagrad
obeležitev dneva
državnosti,
razdelitev spričeval

OBLIKA

VODJA

sprejem prvošolčkov,
gled. predstava, rod.
sestanek
ogled varne šolske
poti

razredničarke1. r.,
K. Rojs Visković,
ravnateljica
Sara Anžin

nastop na prireditvi
Festival jezikov

učiteljice tujih
jezikov, Barbara
Karba, Mateja Košir

delavnice za učence

učitelji OPB

oktober 2019
evakuacijska vaja
1. seja otroškega
parlamenta

Aleš Šporn, PGD
Trzin
Maja Mušič,
Barbara Karba
DPM Trzin in
Barbara Karba,
Mateja Košir,
Božena Opara

Sodelovanje šole z
DPM Trzin

kulturna prireditev

Barbara Karba,
Mateja Košir

kulturna prireditev

Sara Rode

valeta

Maja Završnik,
Tatjana Tonin,
Ravnateljica

kulturna prireditev

Mateja Peric

Sodelovanje z drugimi institucijami

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










Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
Zdravstvenim inšpektorat 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-jem Domžale,
Uradom za delo,
Zavodom za zaposlovanje Ljubljana, Zavod za zaposlovanje Domžale,
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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.

Sodelovali smo tudi s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani - omogočili smo 2 študentkama
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. 2019 do 31. 8. 2020 za tekoče vzdrževanje porabili 34.224,03 eur, in
sicer za vzdrževanje fotokopirnega stroja, dvigala, plinske inštalacije, gorilnika, za ureditev gredic
pred šolo, popravilo navijalnikov za stenske zemljevide, popravilo šolskih miz in stolov, adaptacijo
sanitarij v kabinetu športa, pleskanje športnih garderob, učilnic, jedilnice, čiščenje stekel in žaluzij,
popravilo konvektomata, obnovo in popravilo pohištva, vrat, senčila v zbornici in dveh učilnicah,
elektro instalacijska dela, menjava svetilk , sanacija poplave v strelišču in različna servisna dela.
7.2

Investicijsko vzdrževanje

V šoli smo v obdobju od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 za investicijsko vzdrževanje porabili 8.176,44 eur,
in sicer za beljenje učilnice angleškega/slovenskega jezika, slovenskega jezika in menjavo
umivalnika, pip v več učilnicah.
7.3

Nakup osnovnih sredstev

Za nakup opreme v šoli smo porabili 54.305,69 eur, in sicer za konvektomat v kuhinji, IKT opremo,
opremo za kartični dostop v šolo, urni sistem, opremo učilnic.
7.4

Nakup učnih pripomočkov

Za nakup različnih učnih pripomočkov pri predmetih bio., kem., lik. u., teh. smo porabili 4.467,85
eur.
7.5

Nakup knjig

Za nakup knjig smo porabili 2.688,98 eur.
7.6

Izobraževanje zaposlenih

Za različna, tako skupna kot individualna izobraževanja smo porabili 10.278,63 eur.
7.7

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 iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in
drugih virov. S sredstvi sklada upravlja upravni odbor sklada. Člani upravnega odbora imajo dveletni
mandat, ki se bo iztekel v decembru 2020. Za zdajšnje mandatno obdobje so bili v upravni odbor
Sklada Osnovne šole Trzin imenovani Saša Repanšek, Lea Zupanc, Mateja Peric, Vanja Pančur, Nina
Orehek, Luka Ferlan (predstavnik staršev vrtca) in Tomaž Kadunc (predstavnik staršev šole).
Predsednica upravnega odbora sklada je bila Sara Rode.
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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 € na družino,
plačljiv pri položnici za prehrano. Iz tega naslova se je v letu 2019/20 v šolski sklad nateklo 1.620,00
€. Z akcijo zbiranja starega papirja smo zbrali 513,95 €. Donirali so tudi posamezniki. Z donacijami se
je nabralo 6.020 €. Letošnji donator je v Sklad OŠ Trzin doniral 6 000 €. Želel je, da se ta denar nameni
nakupu odra in zavese za prireditve, ki bodo v prihodnosti potekale na naši šoli. Na Sklad OŠ Trzin
smo imeli to šolsko leto 8 153,95 € priliva.
Na podlagi vlog staršev (tabori, tečaji, korona paketki za družine v finančni stiski) in gledališko
predstavo za vse učence smo letošnje šolsko leto porabili 2158,14 €.
Na začetku šolskega leta je Upravni odbor Sklada OŠ Trzin sklenil, da bomo približno 3.000,00 €
namenili nakupu igrač razredni stopnji. Tako smo igračam namenili 2.365,19 €. Izkazalo se je, da šola
potrebuje nove žoge in opremo za pohodništvo in tek na smučeh. Sklad OŠ Trzin je nakupu novih
žog namenil 327,62 €, nakupu opreme za tek na smučeh in pohodništvo pa 994,69 €. Celotnemu
strošku odra je Sklad namenil 8.547,66 €. Skupaj smo letošnje šolsko leto zapravili 14 065,59 €.
Stanje na računu šolskega sklada 9. 6. 2020: je bilo 10 383,67 €.
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8

KADROVSKI POGOJI DELA

V začetku šolskega leta 2019/20 je bilo na šoli 100 zaposlenih: 61 v šoli in 39 v vrtcu (s 1. 1.
2020 smo preko javnih dela zaposlili delavca do 31. 12. 2020).
Šola ima zaposleno eno delavko na 5-letnem projektu SIMS, ki bo trajal še do 31. 8. 2021.
Zaradi upokojitve čistilke in učiteljice smo meseca avgusta zaposlili novi delavki.

8.1

Stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih

Profesionalnemu razvoju zaposlenih dajemo velik poudarek, saj se zavedamo, da je le strokovno
usposobljen zaposleni kos čedalje 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, IKT …).
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9

ZAKLJUČEK

Z realizacijo programa, ki smo ga izvedli v šolskem letu 2019/20, smo zadovoljni kljub izjemni situaciji
zaradi zaprtja šole od 16. marca do 18. maja 2020. V prihodnje želimo nadaljevati z izvajanjem
kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega dela, s prilagajanjem potrebam naših udeležencev ter si
prizadevati 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, kulture kot izjemnih
dosežkov na tekmovanjih naših učencev iz znanja.

Ravnateljica:
Matejka Chvatal
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