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1 POROČILO ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
Osnovna šola Pesnica je popolna devetletna šola. V sestavo Osnovne šole Pesnica
sodijo tudi podružnica Pernica, Vrtec Pesnica in Vrtec Pernica.

1.1 ŠTEVILO OTROK IN ODDELKOV
V tem šolskem letu smo imeli 19 oddelkov, od tega 5 v podružnici. V Vrtcu Pesnica je
delovalo 6 oddelkov, v Vrtcu Pernica pa štirje.
V osnovno izobraževanje je bilo v tem šolskem letu vpisanih 348 učencev, od tega
66 v podružnično šolo.
Na matični šoli se je podaljšano bivanje izvajalo v 2,88 oddelkih, na podružnični v 2,2
oddelkih. Za učence 1. razreda je bilo v Pesnici in v Pernici organizirano jutranje
varstvo (po 1 oddelek).

1.2 ČAS IZVAJANJA POUKA
Šola deluje v dopoldanski izmeni. Pouk je potekal od 8.00 do 14.25 ure. Oddelki
podaljšanega bivanja so bili organizirani od 12.00 do 16.10 ure.
Učitelji razredne stopnje so med odmori ostajali pri učencih. V času malice je v
jedilnici potekalo dežurstvo po razporedu. Prav tako so učitelji po razporedu dežurali
v avli zjutraj od 7.30 do 7.55 in popoldne od 13.40 do 14.40.
V času epidemije smo pouk prilagodili in ga izvajali v skladu s priporočili ministrstva
in NIJZ.

1.3 AVTOBUSNI ŠOLSKI PREVOZI
Avtobusni prevoz za učence je bil organiziran iz smeri Pernica, Močna, Sp. Dobrenje,
Gačnik in Vukovje. S šolskim prevozom se je vozilo 162 učencev (38 v smeri Sp.
Dobrenje, 48 v smeri Gačnik, 50 v smeri Pernica in 26 s kombijem v Pernici).

1.4 DELITEV ODDELKOV
Pri pouku športa smo delili oz. združili razrede po spolu in jih delili pri številu 21 v 6.
7. in 9. razredu. Prav tako so se učenci delili pri tehniki in tehnologiji v 6. in 7. razredu
ter pri gospodinjstvu v 6. a in 6. b razredu. V obsegu 30 % smo izvajali pouk likovne
umetnosti v 7. a in 7. b razredu.
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Po normativu so se delili učenci še pri neobveznih izbirnih predmetih – športu in
računalništvu.

1.5 ŠOLSKA PREHRANA
Šola je za učence organizirala štiri obroke dnevno: zajtrk (22 učencev 1. razreda –
zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom je bil zajtrk
organiziran samo za učence 1. razreda), dopoldansko malico (328 učencev), kosilo
(262 učencev) in popoldansko malico (117 učencev). Kuhinja v matični šoli pripravlja
obroke za šolo in vrtec v Pesnici ter za šolo in vrtec v Pernici. Pri sestavi jedilnikov so
bile upoštevane smernice zdrave prehrane.
REGRESIRANA PREHRANA
Regresirano malico je prejemalo 169 (51,5 %) učencev, regresirano kosilo pa 79
(24,1 %) učencev. Sredstva za regresiranje prehrane je krilo Ministrstvo za šolstvo in
šport.
POROČILO ORGANIZATORJA ŠOLSKE PREHRANE
Javna naročila
V tem šolskem letu smo izvedli odpiranje konkurence za dobavo živil (za obdobje od
1. 5. 2022 do 30. 4. 2023) pri določenih sklopih, in sicer:
- perutnina in izdelki iz perutnine: izbran je ponudnik Kikel Milan s. p.,
- ribe in konzervirane ribe: izbran je ponudnik Kvibo d. o. o.,
- zamrznjena sadje in zelenjava: izbran je ponudnik Kvibo d. o. o.,
- konzervirano sadje in zelenjava: izbran je ponudnik Pitus d. o. o.,
- sadni sokovi in sirupi: izbran je ponudnik Impuls d. o. o.,
- žita, mlevski izdelki in testenine: izbran je ponudnik Impuls d. o. o.,
- sveže sadje in zelenjava: Pitus d. o. o. in Geaprodukt d. o. o. – preverjanje
ugodnejšega ponudnika na 3 mesece,
- eko sadje in zelenjava: Pitus d. o. o. in Geaprodukt d. o. o. – preverjanje
ugodnejšega ponudnika na 3 mesece.
7 % vseh naročil živil v šolskem letu 2021/2022 je zajemalo ekološko pridelana živila
in 8 % vseh naročil živil je zajemalo živila lokalnih dobaviteljev.
Jedilniki
Jedilniki se sestavljajo v sodelovanju z glavnim kuharjem. Prilagojeni so Smernicam
zdrave prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
Sadni kotiček
Zaradi spoštovanja ukrepov za preprečevanje okužb s koronavirusom učencem
nismo nudili sadja v sadnem kotičku, ampak smo jim ga vsak dan razdelili v razredu
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
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pri šolski malici. Ob sproščanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s
koronavirusom pa smo učencem nudili sadje v jedilnici.
Materialno knjigovodstvo
Z začetkom leta 2021 smo prešli na nov program (SAOP), s katerim lažje spremljamo
in nadzorujemo cene dobavljenih živil, porabo živil in izračunavamo povprečno
vrednost obrokov.
Elektronsko evidentiranje šolskih obrokov
Od 1. 9. 2016 je preko eAsistenta in njihovega podizvajalca Mikropisa vzpostavljeno
elektronsko evidentiranje šolskih obrokov. Z uporabo blagajn v obeh jedilnicah smo
evidentirali vse obroke. V šolskem letu 2021/2022 smo zaradi ukrepov povezanih s
preprečevanjem okužb s koronavirusom za evidentiranje prevzema dopoldanskih
malic vklopili avtomatično evidentiranje. Za beleženje prevzema ostalih obrokov
(zajtrk, kosilo in popoldanska malica) so učenci uporabljali RFID čip.
Elektronsko zbiranje prijav na prehrano za naslednje šolsko leto
Starše učencev od 1. do 8. razreda smo preko eAsistenta in e-pošte pozvali, da
oddajo elektronsko prijavo na prehrano za naslednje šolsko leto. Od staršev bodočih
prvošolcev, novo vpisanih učencev in staršev, ki niso oddali elektronske prijave (za
139 učencev) smo pridobili tiskane prijave.
Kontakt z dobavitelji
V sodelovanju z vodjo kuhinje je organizatorka šolske prehrane sestavljala naročila in
kontaktirala z dobavitelji. Pri cenovno, kakovostno ali količinsko neprimernih dobavah
je dobavitelje obvestila o reklamaciji.
Šolska shema
Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s
sadjem in zelenjavo ter z mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.
Razdeljena je na Šolsko sadje in zelenjavo (ŠSZ) ter Šolsko mleko (ŠM). Učencem
nudimo brezplačen obrok sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov. Namen tega
ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave, mleka ter mlečnih
izdelkov ter hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri
otrocih.
Težili smo k večji povezavi z lokalnimi pridelovalci.
Sveže sadje in svežo zelenjavo smo učencem delili enkrat na teden, mleko in mlečne
izdelke pa približno vsakih 14 dni kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane.
Zaradi preprečevanja okužb s koronavirusom smo učencem oboje delili v jedilnici.
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Izvedli smo zastavljene izobraževalne in promocijske dejavnosti. Učenci so obiskali
Sadjarski center ter bili v času razrednih ur in dnevu dejavnosti aktivni preko spletnih
vsebin. 14. 4. 2022 smo organizirali promocijsko dejavnost na temo »Šolske sheme«
za učitelje, starše in učence v okviru izvedbe delavnic »Pomladni kreativci in igrivci«,
kjer smo predstavili različne vrste jabolk z možnostjo degustacije. Jabolka sta
donirala Zadruga Dobrina in podjetje Geaprodukt d. o. o. Tekom šolskega leta so
učenci izdelovali plakate z motivi sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov.
Izdelane plakate smo izobesili v jedilnici. V šolskem glasilu Črviček smo predstavili
projekt »Šolska shema« in s projektom povezane dejavnosti. V sklopu CŠOD je bila
od 24. 1. 2022 do 28. 1. 2022 za učence 4. razredov matične in podružnične šole
organizirana šola v naravi (Vojsko), v sklopu katere so bile za učence in učitelje
izvedene promocijske dejavnosti vezane na projekt »Šolska shema«.
Tradicionalni slovenski zajtrk
19. 11. 2021 smo obeležili Dan slovenske hrane z vseslovenskim projektom
Tradicionalni slovenski zajtrk (»Zajtrk s sadjem – super dan!«). Učence, otroke in
učitelje smo poučili o pomenu uživanja kakovostne hrane iz domačega okolja. Zato
so bila vsa živila v tem obroku pridelana oziroma predelana v Sloveniji. Za letošnji
Tradicionalni slovenski zajtrk so kruh pripeljali s kmetije, jabolka iz Sadjarskega
centra Maribor - Gačnik, mleko in maslo iz slovenske mlekarne, med so pridelale
čebele iz slovenskega čebelnjaka.
Projekt organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju z drugimi
ministrstvi, zavodi in organizacijami. Izvajamo ga vsak tretji petek v novembru. Nastal
je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, saj so čebelarji želeli, da bi bil med
slovenskih čebelarjev vsaj en dan na leto za zajtrk slovenskim šolarjem.
Sredstva za izvedbo tradicionalnega slovenskega zajtrka je zagotovilo Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje.
S tovrstnimi projekti krepimo zavest o pomenu kmetijstva, čebelarstva, živilske
industrije, zdravega načina življenja ter uživanja lokalno pridelane hrane na naše
zdravje in okolje.
Organizatorka šolske prehrane:
Sabina Kocijan

1.6 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Sistematične preventivne preglede je izvajal ZD Maribor za šolske novince ter za
učence 1., 3., 6. in 8. razreda.
Cepljeni so bili šolski novinci in učenci 1. in 3. razreda v zdravstveni ustanovi v
spremstvu staršev.
Nekatere učenke 6. razredov so prejele 1. odmerek cepiva proti okužbi s HPV ob
sistematičnem pregledu v 6. r., drugi in tretji odmerek pa v spremstvu staršev. Za to
cepljenje so učenke potrebovale izjavo staršev o privolitvi.
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
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Preglede je izvajala šolska zdravnica Tatjana Krajnik, dr. med., specialist šolske
medicine.

1.7 PEDAGOŠKE IN REDOVALNE KONFERENCE
Učiteljski zbor se je sestal na petih pedagoških konferencah z naslednjimi vsebinami:
1. pedagoška konferenca: Uvodna konferenca – načrtovanje šolskega leta
2021/22 (28. 8. 2021).
2. pedagoška konferenca: LDN, tekoča problematika, potrditev statusov (22. 9.
2021).
3. pedagoška konferenca: Tekoče vzgojno-izobraževalno delo, potrditev statusov
(9. 11. 2021).
4. pedagoška konferenca: Tekoče vzgojno-izobraževalno delo, Erasmus + (10.
5. 2022).
5. pedagoška konferenca: Tekoče vzgojno-izobraževalno delo – Pravilnik o EDČ
(16. 6. 2022).
Redovalne konference:
1. redovalna konferenca za 9. r. (13. 6. 2022),
1. redovalna konferenca od 1. do 8. r. (20. 6. 2022).

1.8 REALIZACIJA PROGRAMA
Letni delovni načrt je bil večinoma realiziran, tako v šoli kot v vrtcu. Realizacija
pouka je bila 98,88 %. V šoli je potekal pouk večinoma po šolskem koledarju. O tem
so in še tečejo strokovne in natančno opredeljene razprave pri pedagoških
primopredajah. Ugotovitve bodo vključene v načrtovanje za naslednje šolsko leto.
Poleg rednega pouka so bili realizirani vsi dnevi dejavnosti, razširjeni program ter
izvedene ŠVN in plavalni tečaji iz preteklega leta.
V septembru 2021 je našo šolo pričelo obiskovati 348 učencev. Šolanje je v tem
šolskem letu zaključilo 33 učencev devetega razreda. Trije učenci so se med šolskim
letom izpisali.

1.9 POGOVORNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
Pogovorne ure in roditeljski sestanki so bili v vrtcu in šoli realizirani v skladu z letnim
delovnim načrtom. V času ukrepov (priporočila NIJZ in protokola šole) so bila
srečanja s starši v večji meri izvedena na daljavo, od meseca aprila pa v šoli. V
nekaterih oddelkih so izvedli še dodatne roditeljske sestanke.
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1.10 UČNI USPEH
Učni uspeh v šolskem letu 2021/22 je bil 100 %.

1.11 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE
Realizirana izobraževanja:
Ime in priimek
Vsi učitelji

Gordana
Rodinger
Marija Čep

Nataša Brlič
Marjetka
Kocijančič
Gordana Rubelj
Tadeja Vraber

Tjaša Rakuša
Tatjana Dvoršak
Mojca Hrastnik

Seminar
Študijska srečanja po področjih
Dr. Marko Juhant: Punce glavo gor
Ana Nina Jeger: DSP odločbe
Janez Pravdič: Ne nasilju
Miha Kamli: Oblike zasvojenosti
Jani Prgić: Zdravi možgani, zdravi otroci
7. 2. 2022 – Izzivi in priložnosti pri sodelovanju z učenci s
čustvenimi in vedenjskimi težavami
3. 2. 2022 – Srečanje ravnateljev in pomočnikov
11. 5. 2022 – Izobraževanje za naravoslovno in matematično
pismenost (NA-MA POTI)
19. in 20. 10. 2021 – Matematična konferenca DMFA: O delu
z nadarjenimi
Tadeja Batagelj: Bistri, a raztreseni
Martina Kukovec: Asertivni starš v predšolskem obdobju
MOOC - Interaktivne vsebine H5P #2 (na daljavo)
Srečanje Unesco koordinatorjev (na daljavo)
Spletna šolska ogledna projekcija: film Potepanje papirnatega
zmaja
Spletna šolska ogledna projekcija: film Prinčevo potovanje
Sestanki študijske skupine likovne umetnosti celo šolsko leto
Spletna srečanja Učitelji učiteljem v okviru projekta Filmska
šola in filmsko vzgojno izobraževanje
Spletno izobraževanje Značilnosti filmskih žanrov
Kulturni bazar v regiji 2021
Festival Borštnikovo srečanje – Mlado gledališče
(izobraževanje za strokovne delavce v šoli in kulturi)
07. 4. 2022–14. 4. 2022: Vpliv prehrane in gibanja na
ohranjanje zdravja (Zavod RS za šolstvo)
Debatne delavnice za mentorje (mesečno, od oktobra do
marca)
2. regijsko srečanje Zdravih šol mariborske in pomurske
regije
3. srečanje vodij timov Zdravih šol
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Janja Marolt
Dvoršak
Vesna Bračko
Simona Knehtl

Predstavitev učbenikov in pripomočkov za GOS v 5. in 6.
razredu
Praktična vožnja in kolesarski izpit v OŠ
Ustvarjanje učnih gradiv v programu Canva
30. 11. 2021 – Predstavitev primera na mreženju NA-MA
POTI
11. 5. 2022 – Izobraževanje za naravoslovno in matematično
pismenost (NA-MA POTI)
Festival Borštnikovo srečanje – Mlado gledališče
(izobraževanje za strokovne delavce v šoli in kulturi)
30. 6. 2022 – Konferenca projekta NA-MA POTI
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2 NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA
2.1 ANALIZA NPZ IZ SLOVENŠČINE ZA 3., 6. IN 9. RAZRED
3. RAZRED
V 3. a razredu je 25 učencev, v 3. b razredu pa 12 učencev. Preizkus poskusnega
preverjanja znanja iz slovenščine je opravljalo 24 učencev 3. a razreda in vseh 12
učencev 3. b razreda.
Rezultat NPZ iz slovenščine je v slovenskem povprečju 50,60 %. Rezultat dosežen v
3. a je 44,3 %, kar je 6,3 % pod slovenskim povprečjem. Rezultat dosežen v 3. b je
67 %, kar je 16,4 % nad slovenskim povprečjem. Skupaj sta oba tretja razreda (3. a
in 3. b) dosegla 51,89 %, kar je skupno 1,29 % nad slovenskim povprečjem.
Preizkus za poskusno preverjanje znanja je temeljijo na dveh neumetnostnih
izhodiščnih besedilih Galerija, dom za slike in kipe ter Jesenske počitniške delavnice
za otroke. Preizkus je obsegal 17 nalog različnega tipa in različnih zahtevnostnih
ravni, pri katerih je bilo možno zbrati 25 točk. Zajeti so bili cilji, ki so se nanašali na
branje z razumevanjem, poznavanje slovnice in tvorjenje neumetnostnih besedil.
Učenci so najuspešneje reševali naloge bralnega razumevanja neumetnostnega
besedila na nižjih taksonomskih stopnjah (povzemanje bistvenih podatkov) ter zadnjo
nalogo, ki je zahtevala zapis zgodbe ob urejenem nizu slik. Učenci so večinoma
vsebinsko in manj jezikovno pravilno oblikovali ustrezne povedi.
Učenci so v obeh razredih imeli največ težav z reševanjem nalog bralnega
razumevanja na višjih taksonomskih stopnjah. Velik odstotek je tistih učencev v 3. a,
ki besedila preprosto niso prebrali z razumevanjem, saj jim njihovo znanje oz.
neznanje branja to ni dopuščalo. Kar deset učencev 3. a razreda in dva učenca 3. b
razreda je zbralo manj kot 10 točk. Slabšo bralno razumevanje dokazuje tudi zelo
slabo rešena naloga, kjer so morali učenci na podlagi prebranega opisa poklica
poiskati ustrezno sliko. Učenci na splošno tudi niso bili dovolj natančni pri branju
samih navodil.
KAKO IZBOLJŠATI kakovost branja z razumevanjem in celotnega znanja vsebin iz
slovenščine?
 Individualni pristop pri poučevanju branja in preverjanja branja z
razumevanjem.
 Pouk naravnati tako, da se trening branja izvaja v šoli, saj večina otrok, ki so
dosegli nizek rezultat, nima domače podpore in kontrole.
 Sprotno, formativno spremljanje bralnega napredka.
 Večkratno preverjanje bralne pismenosti in ocenjevanje najpomembnejših
standardov.
Lea Rumež, Marjetka Vaupotič
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6. RAZRED
Letošnje povprečje na ravni države je 45,5 %. Na naši šoli smo dosegli enak rezultat
45,5 %.
KAKO NAPREJ?
Učence moramo navajati na branje besedil tako:
- da bi ga razumeli kot celoto,
- da bi znali sklepati iz podatkov, ki jim ga besedilo nudi,
- da bodo znali samostojno obnavljati in tvoriti novo besedilo,
- da bodo znali zapisati daljše odgovore s sklicevanjem na izhodiščno besedilo.
NA KAKŠEN NAČIN?
- Pri pouku razvijati bralne zmožnosti učencev ter samostojnega tihega branja
besedil in njihovega razumevanja (hitrost branja, razumevanje prebranega
besedila, razumevanje prenesenih pomenov, povezovanje podatkov,
zapisanih na različnih mestih v besedilu).
- Pri pouku usmerjati k samostojnemu opazovanju besedil in pisnemu tvorjenju
besedil o prebranem ter usmerjati k dejavnostim, ki spodbujajo višje miselne
procese (utemeljevanje, sklepanje, presojanje …).
- Na samostojnost navajati učence z DSP.
- Pri obravnavi NUB učence navajati na celostno učenje oz. povezovati
učenčeve izkušnje s predznanjem ter z vsebinami pri drugih predmetih
(uporabiti oblike dela: delo v manjših skupinah ali dvojicah, sodelovalno
učenje, učenje z odkrivanjem, problemsko učenje).
- Pri književnem pouku mora biti najpomembnejša učiteljeva vloga posredovati
leposlovje tako, da bo učenca prepričal, da se v književnosti srečuje tudi s
samim seboj (metoda pogovora, metoda usmerjenega tihega branja, igra vlog,
metoda glasnega branja izbranih delov besedila, metoda dolgega branja …).
9. RAZRED
Dosežki letošnjega preizkusa so, kar zadeva znanje in zmožnosti učenk in učencev
pri slovenščini, ob zaključku OŠ podobni kot v prejšnjih letih. Učenci so v povprečju
dosegli 52,3 %, kar je nad slovenskim povprečjem (49,1 %).
KAKO NAPREJ?
Pri pouku je treba dati poudarek na smiselnost tvorjenja jezikovno pravilnih povedi in
besedil. To naj ne velja le pri slovenščini, pač pa tudi pri drugih predmetih. Poudarek
naj bo tudi na navajanju na rabo jezikovnih priročnikov pri samostojnem tvorjenju in
preverjanju zapisanih besedil. Učence je treba spodbujati k natančnemu branju
navodil, k natančnemu odgovarjanju, ki naj zajema vse potrebne podatke, in k
povezovanju oz. utemeljevanju mnenja s podatki ali primeri iz izhodiščnega besedila.
Učenci naj pri pouku tvorijo več raznih besedil, poustvarjajo besedila oz. pretvarjajo
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besedila ali dele besedila iz ene zvrsti v drugo. Pomembna pa je tudi povratna
informacija učitelja o vseh opravljenih obveznostih.
Pri pouku književnosti je treba dati poudarek k temu, da znajo učenci svoje odgovore
tudi ustrezno utemeljiti oz. pojasniti in da nadgradijo svoje temeljno znanje v različnih
novih okoliščinah. Tako pri pouku jezika kot pri pouku književnosti je treba spodbujati
učence k branju in tvorjenju raznovrstnih besedil in vztrajati pri tem, da so učenci
pozorni na jezikovno pravilnost besedil, ki jih tvorijo.
Gordana Rodinger, Tatjana Dvoršak in Mihaela Fike

2.2 ANALIZA NPZ IZ MATEMATIKE V 3., 6. IN 9. RAZREDU
3. RAZRED
V 3. a razredu je 25 učencev, v 3. b razredu pa 12 učencev. Preizkus poskusnega
preverjanja znanja pri matematiki je opravljalo 24 učencev 3. a razreda in vseh 12
učencev 3. b razreda.
Rezultat NPZ iz matematike je v slovenskem povprečju 50,38 %. Rezultat dosežen v
3. a je 42,5 %. Do slovenskega povprečja manjka 7,88 %. Rezultat dosežen v 3. b je
73,9 %, kar je 23,5 % nad slovenskim povprečjem. Skupaj sta oba tretja razreda (3. a
in 3. b) dosegla 53,06 %, kar je skupno 2,68 % nad slovenskim povprečjem.
Preizkus za poskusno preverjanje znanja je sestavljalo 7 nalog, pri katerih je bilo
možno zbrati 40 točk. V preizkusu znanja so bili zajeti temeljni cilji učnega načrta
celotnega 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja. Naloge so bile različnega tipa.
Zajemale so matematične vsebine na različnih taksonomskih stopnjah. Večina nalog
je zahtevala dobro branje z razumevanjem ter spretno reševanje besedilnih nalog in
matematičnih problemov.
Učenci 3. a razreda so najuspešneje reševali naloge računanja do 100 in
poštevanke, učenci 3. b razreda pa poleg teh še naloge štetja vrednosti denarja,
branja prikaza s stolpci, branja preglednice in dopolnjevanja vrstičnega prikaza,
skladnosti likov in merjenja dolžin stranic pravokotnika.
Pri omenjenih nalogah s stolpčnim in vrstičnim prikazom je vsak prikaz imel drugačno
legendo, česar pa mnogi učenci 3. a razreda niso opazili, zato je bilo reševanje
slabše.
Učenci so najslabše reševali nalogo s stotičnim kvadratom in z računanjem razdalj
med točkami. Na splošno so imeli učenci največ težav z reševanjem besedilnih in
problemskih nalog, ki so bila zastavljena na višji taksonomski stopnji. Navodila so
bila kompleksna, ki so zahtevala branje z razumevanjem, logično povezovanje in
predstavljivost. Naloge so bile obširne in nekateri učenci, predvsem slabši bralci, so
imeli posledično premalo časa, da bi rešili vse naloge. Pri učencih s splošnim slabim
bralnim razumevanjem so se težave pojavljale tudi pri razumevanju matematičnih
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problemov. Kar šest učencev 3. a razreda je doseglo manj kot 10 točk – gre za slabe
bralce, učence, ki potrebujejo DSP.
KAKO IZBOLJŠATI raven znanja pri matematiki ob koncu 1. VIO?
 Izboljšati matematično pismenost v smislu branja z razumevanjem ter
razumevanja in uporabe matematičnih vsebin, simbolike, terminologije.
 Učence naučiti uporabljati različne postopke, orodja in strategije reševanja v
različnih matematičnih okoliščinah.
 Navajati jih na logično razmišljanje in kritično mišljenje.
 Natančno izpeljati korake formativnega spremljanja znanja ter nameniti več
časa za vmesno individualno preverjanje znanja in učinkovito povratno
informacijo.
6. RAZRED
Povprečni republiški dosežek vseh učencev je 49,7 %.
Povprečni dosežek naše šole je 45,6 %.
Povprečni dosežek naše šole je za 4,1 % nižji od državnega povprečja.
Nacionalnega preverjanja znanja se je udeležilo 43 od 46 učencev.
KAKO IZBOLJŠATI raven znanja pri matematiki ob koncu druge triade?
 Izboljšati znanje osnovnih računskih operacij v množici naravnih in decimalnih
števil.
 Poznati in uporabljati matematično simboliko, pri ustnem ocenjevanju to tudi
preverjati.
 Sprotno spremljanje in preverjanje v vseh razredih (od 1. do 9. r.).
 Pretvarjati in računati z merskimi enotami (površino, prostornino).
 V učilnicah razstavljeni modeli – pripomočki za merjenje iz vsakdanjega
življenja v vseh razredih (od 1. do 9. r.).
 Reševati več matematičnih problemov iz življenjskih situacij.
 Povezovati znanje različnih predmetnih področij.
 Vzpodbujati učence, da bodo redno obiskovali dopolnilni in dodatni pouk
matematike ter tekmovanji iz logike in matematike.
 Pridobiti učence z življenjsko pomembnimi vsebinami, ki jih bodo potrebovali
za vsakdanje življenje.
9. RAZRED
Povprečni republiški dosežek vseh učencev je 57,7 %.
Povprečni dosežek naše šole je 63,0 %.
Povprečni dosežek naše šole je za 5,7 % višji od državnega povprečja.
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KAKO IZBOLJŠATI raven znanja pri matematiki ob koncu tretje triade?
 Izboljšati znanje osnovnih računskih operacij v množici naravnih, racionalnih in
realnih števil.
 Izboljšati znanje matematičnih izrazov.
 S primeri dobre prakse – projekt NA-MA POTI (zapisovanje dejavnosti za
razvoj matematične pismenosti).
 Poznati in uporabljati matematično simboliko, pri ustnem ocenjevanju to
večkrat preverjati.
 Sprotno spremljanje in preverjanje v vseh razredih (od 1. do 9. r.).
 Pretvarjati in računati z merskimi enotami (površino, prostornino).
 V učilnicah razstavljeni modeli – pripomočki za merjenje iz vsakdanjega
življenja v vseh razredih (od 1. do 9. r.).
 Reševati več matematičnih problemov iz življenjskih situacij.
 Povezovati znanje različnih predmetnih področij.
 Vzpodbujati učence, da bodo redno obiskovali dopolnilni in dodatni pouk
matematike ter tekmovanji iz logike in matematike.
 Pridobiti učence z življenjsko pomembnimi vsebinami, ki jih bodo potrebovali
za vsakdanje življenje.
 Učne vsebine zadnjih štirih let sproti obnavljati in utrjevati.
Nataša Brlič, Marija Čep, Slavica Velički

2.3 ANALIZA NPZ IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA V 6. RAZREDU
Dosežek šole na NPZ
Povprečni dosežek pri angleškem jeziku v Sloveniji znaša 63,5 %, povprečni
dosežek na naši šoli pa znaša 62,5 %.
Smernice za delo vnaprej
Bralnemu razumevanju je treba posvetiti več pozornosti, učencem pa v reševanje
ponuditi tudi raznovrstne naloge, ki integrirajo več miselnih procesov in več
zmožnosti (predvsem naloge urejanja, razvrščanja, povezovanja – kot v nalogi B.2).
Ker imamo v obeh šestih razredih ogromno število učencev, ki imajo odločbo na
podlagi težav z branjem in pisanjem, se tudi v preverjanjih in ocenjevanjih pogosto
poskušamo izogniti nalogam takega tipa, toda zavedamo se, da se bomo v prihodnje
morale temu bolj posvetiti.
Prav tako se zavedamo, da bomo morale dati večji poudarek nalogam rabe jezika oz.
besedišča, kjer učencem ne bomo ponudile nabora besed, pač pa bodo do rešitve in
pravilnega zapisa besede morali priti sami. Tudi na tem področju imajo naši učenci z
odločbami velike težave.
Veseli pa nas, da so bili naši učenci uspešnejši od državnega povprečja pri nalogah
pisnega sporočanja, ki vendarle zahteva obvladovanje različnih strategij pisanja.
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Maja Milivojević, Martina Rojs in Lea Bačnik

2.4 ANALIZA NPZ IZ GEOGRAFIJE V 9. RAZREDU
Letošnje povprečje na ravni države je 42,5 %. Na naši šoli smo v povprečju dosegli
53,2 %. Učenci naše šole so reševali naloge za 10,7 odstotnih točk bolje, kot je
slovensko povprečje.
Preizkus je bil sestavljen iz približno tretjine nalog iz regionalne geografije Slovenije,
tretjine iz regionalne geografije Evrope in tretjine iz regionalne geografije sveta. V
preizkusu so se preverjale vse tri taksonomske stopnje znanja: znanje in
prepoznavanje (dejstev, podatkov, geografskih imen ipd.), razumevanje in uporaba
(pojasnjevanje, primerjanje in razlikovanje, razvrščanje) ter analiza in sinteza
(presoja in sklepanje, uporaba poznanih informacij ob novih primerih, zveze,
posplošitve, vrednotenje, utemeljevanje). Znanje pri večini nalog se je preverjalo z
uporabo iztočnic kot so: zemljevidi, slike, skice, diagrami, besedila in preglednice.
Učenci naše šole so v večini reševali vse naloge nad slovenskim povprečjem.
Nekoliko večje pozitivno odstopanje je opaziti pri nalogah, ki so zahtevale
razumevanje in uporabo znanja ter samostojno reševanje novih problemov. Vse te
naloge preverjajo temeljne in zahtevnejše standarde znanja in se navezujejo na
razumevanje in uporabo znanja ter izhajajo iz iztočnice kot so npr. zemljevidi,
klimogrami, grafikoni in slikovno gradivo.
Pozitivno odstopanje je še posebej opazno predvsem pri nalogah, ki sodijo v II. in III.
taksonomsko stopnjo. Od svojih vrstnikov so uspešnejši pri reševanju nalog, kjer je
potrebno razumevanje in branje ter razlaga klimogramov, sklepanje in prepoznavanje
dejavnikov, ki vplivajo na družbenogeografske značilnosti v pokrajini. Uspešni so bili
tudi pri reševanju nalog, ki zahtevajo pri istem vprašanju več raznovrstnih, nekoliko
daljših odgovorov ali zelo natančne odgovore, predvsem pa natančno branje oziroma
branje z razumevanjem. Te naloge so suvereno in uspešno reševali.
Večjega negativnega odstopanja pri nalogah ni bilo.
Predlogi pri predmetu geografije:
•
Nadaljevati z zastavljenimi cilji in delom.
•
Še naprej se truditi pri motivaciji za pouk geografije.
•
Še naprej poučevati s pomočjo reševanja problemov, s praktičnimi nalogami in
uporabljati diagrame, zemljevide, besedila tudi pri preverjanju in utrjevanju znanja ter
ocenjevanju.
•
Še naprej usmerjati učence k dejavnostim, ki spodbujajo višje miselne procese
(utemeljevanje, sklepanje, presojanje …).
Gordana Rubelj
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2.5 POROČILO O DELU NAMESTNIKA ZA IZVEDBO NPZ
Kot namestnik za izvedbo NPZ sem sodelovala pri:
 obveščanju učencev in staršev o izvedbi NPZ,
 pripravi izvedbenega načrta šole,
 prijavljanju učencev k NPZ ob koncu drugega in tretjega obdobja ter k
poskusnemu preverjanju znanja v 3. razredu,
 uveljavljanju prilagoditev za učence s posebnimi potrebami.
Veronika Benda Vogrinec
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3

POROČILA STROKOVNE SLUŽBE IN KNJIŽNICE

3.1 EVALVACIJA DELA ŠSS V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
PODROČJE: UČENJE IN POUČEVANJE
Za učence s posebnimi potrebami sem koordinirala delo z njimi ter se po potrebi
udeleževala srečanj s starši ob sprejetju individualiziranih programov in ob koncu
redovalnih obdobij. Tudi letos smo za te učence pripravljali individualizirane
programe dela. Sodelovala sem na evalvacijskih sestankih strokovnih skupin ob
polletju in koncu šolskega leta. Skupaj z učitelji in izvajalkami DSP za premagovanje
ovir in primanjkljaje smo pisale poročila ob začetku postopka usmerjanja in ob
preverjanju ustreznosti odločbe. Udeležila sem se tudi nekaj timskih sestankov z
zunanjimi ustanovami, ki obravnavajo naše učence, na katerih smo se pogovorili o
napredku učencev in delu za naprej. Izvajala sem uro DSP za učenko s posebnimi
potrebami. Za učence, nadarjene in tiste, ki imajo ISP, sem nastavila osebne mape in
jih tekom leta tudi izpolnjevala.
Delo se nadaljuje v naslednjem šolskem letu.
Za učence z izrazitimi učnimi težavami smo pripravili Izvirne delovne projekte
pomoči, pri katerih so sodelovali tudi starši. Učence z večjimi težavami sem jih skupaj
s starši napotila še v zunanje institucije – SC, DPH, CSG. Sodelovala sem z
učiteljicami razredne in predmetne stopnje, predvsem pri koordiniranju individualne
pomoči.
Pri urah nadomeščanja sem se z učenci pogovarjala o učnih metodah, kaj vse vpliva
na učenje, kako naj se učijo. Teme pogovora so bile tudi urejanje učnega okolja,
razporejanje časa, pravila učenja, tehnike urjenja spomina, motivacija, dejavniki
učenja, zaznavni stili, prijateljstvo, samopodoba.
Učiteljem sem nudila svetovanje pri oblikovanju IP in njihovem izvajanju, prav tako
staršem pri njihovih težavah z otroki.
Učence, ki smo jih evidentirali kot nadarjene učence, smo testirali (testiranje je
izvedla psihologinja iz Svetovalnega centra Maribor) in učitelji so zanje izpolnili
ocenjevalne lestvice. Po izvedeni identifikaciji smo povabili starše na predstavitev
rezultatov, nato sem jih predstavila tudi učiteljem. Pripravila sem nastavke za IP za
nadarjene učence za naslednje šolsko leto.
PODROČJE: ŠOLSKA KLIMA, VZGOJA, RED
Učiteljem in učencem sem nudila pomoč tudi tam, kjer so bile disciplinske in vzgojne
težave. Skupaj s starši smo jih skušali čim bolj uspešno rešiti. Tudi tukaj smo se po
potrebi obrnili po pomoč na zunanje institucije, s katerimi smo sodelovali skupaj s
starši. Sodelovala sem z CSD.
Svetovalno delo z učenci je bilo večinoma naravnano individualno, občasno tudi s
posameznimi razredi kot celoto. Učenci se dnevno znajdejo v različnih, zanje
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težavnih situacijah (večinoma gre za težave v odnosih z vrstniki in učne težave,
občasno tudi osebne stiske). Skupaj z učenci smo poiskali načine, kako ustrezneje
odreagirati na frustracije v odnosu, kako pristopiti v odnos na ustreznejši način in
kako reševati konflikte.
PODROČJE: TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ
Z učiteljicami, izvajalkami DSP in starši smo sodelovali pri izdelavi in evalvacijah
individualiziranih programov, tako za učence s posebnimi potrebami, nadarjene
učence in učence z učnimi težavami. Tudi s starši smo redno sodelovali in sproti
evalvirali zastavljene cilje. Ob zaključku šolskega leta so izvajalke DSP pripravile
evalvacije dela in načrte za naslednje šolsko leto. Za učence, katerim je odločba
potekla in za učence 9. razredov, smo napisali poročilo o delu strokovne skupine in
učenčevem napredku s priporočili za naprej, prav tako smo za nekaj učencev pisali
poročila zaradi zahteve staršev za usmeritev ali pa za spremembo usmeritve.
Svetovala sem staršem in sodelovala z zunanjimi institucijami. Ob prejetju novih
odločb o usmeritvi smo sestavili strokovne skupine in na razrednih zborih predstavile
učence, odločbe, strokovna mnenja in prilagoditve.
Udeleževala sem se timskih sestankov za učence, ki so v obravnavani v zunanjih
institucijah.
PODROČJE: ŠOLANJE
Februarja sem izvedla vpis otrok v prvi razred devetletke. 22 otrok se je vpisalo v
Pesnici, v Pernici pa 11. Staršem sem ob vpisu predstavila delo v prvem razredu,
predvsem sem jih opozorila na redno spremljavo otrokovega dela v šoli. Predstavila
sem jim možnost izbire prvega tujega jezika – angleščine in možnost uporabe
šolskega kombija. Pet staršev je v Pesnici zaprosilo za odložitev šolanja. Starši so
imeli za te otroke ustrezna poročila strokovnjakov, ki priporočajo odložitev, ali pa so
se udeležili ugotavljanja pripravljenosti za vstop v šole na Svetovalnem centru za
otroke, mladostnike in starše. Komisija za odložitev všolanja je na podlagi teh poročil
in zdravniškega mnenja odločila o odložitvah in izdala ustrezne odločbe. Tako je v 1.
razred v Pesnici vpisanih 17 otrok, v Pernici pa 11. Novinci so imeli zdravniške
preglede in cepljenja. Starše sem seznanila z možnostjo regresirane ali brezplačne
prehrane za učence. Poslala sem jim potrdila o všolanju in sezname šolskih
potrebščin. Na srečanju ob predstavitvi dela v prvem razredu smo se s starši
pogovorili o zadevah, ki so jih zanimale.
V eAsistentu in Ceuvizu sem uredila šolske novince oz. učence prvih razredov in vse
ostale učence – prenos v novo šolsko leto.
Izbirne predmete (obvezne in neobvezne) smo uredili preko eAsistenta. Pripravila
sem obvestila za starše po eAsistentu in za spletno stran šole.
Za učence, ki so se prešolali na drugo šolo, sem uredila vso potrebno dokumentacijo.
S starši učencev, ki pridejo v naslednjem šolskem letu na našo šolo, sem uredila vse
potrebno za prepis.
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PODROČJE: KARIERNA ORIENTACIJA
Poudarek dejavnosti v okviru karierne orientacijo sem usmerila na učence
zaključnega razreda. V okviru razrednih ur smo v sodelovanje s Kariernim centrom
za mlade izvedli delavnice, v okviru katerih so učenci spoznavali svoje lastnosti,
želje, sposobnosti, učne navade, šolski sistem, spletni brskalnik Mojaizbira.si, način
oz. postopek vpisovanja v srednje šole in zbiranja točk. Skupaj z razredničarko in
učenci smo obiskali virtualni sejem Karierne orientacije.
Devetošolce sem v skladu z rokovnikom redno obveščala o vseh novostih, datumih,
razpisih, obvestilih srednjih šol, datumih dni odprtih vrat in drugih pomembnih
informacijah. Z učenci sem opravila več individualnih razgovorov, še posebej s
tistimi, ki so potrebovali pomoč pri odločitvi o nadaljevanju šolanja. Tako za učence
kot starše sem izvedla predavanje in jih informirala o postopkih vpisa v srednjo šolo,
možnostih nadaljnjega izobraževanja, možnostih dostopa do informacij, jim
predstavila Zakon o štipendiranju in pogoje za pridobitev raznoraznih štipendij.
Nekateri učenci s posebnimi potrebami so se odločili sodelovati v projektu Prehod
mladih s posebnimi potrebami na trg delovne sile. Na 14 dni je prihajala svetovalka in
se z njimi pogovarjala o izbiri šole in karierni orientaciji. Naslednje šolsko leto se delo
nadaljuje z bodočimi devetošolci in osmošolci.
V marcu smo z učenci 9. razredov izvedli postopek prijave za vpis v začetni letnik
srednje šole in prijavnice posredovali na izbrane srednje šole. Sproti sem jih
obveščala o stanju prijav, možnostih prenosa prijav, omejitvah in postopku vpisa. Za
nadarjene učence smo skupaj izpolnili Poročilo šole o delu z nadarjenim učencem, ki
ga bodo na lastno željo oddali v srednji šoli.
PODROČJE: SOCIALNO - EKONOMSKE STISKE
Učenci imajo v šoli lahko brezplačno malico in kosilo. Za nekatere učence sem
pripravila odločbe o subvencionirani šoli v naravi v 5. in 7. razredu. Zbiranje prijav za
regresirano letovanje v Poreču preko ZPM in v Punatu preko RK je letos potekalo
preko spleta. Sodelovala sem z DPM Pernica pri pomoči pri nakupu šolskih delovnih
zvezkov ter razdelila zvezke in šolske potrebščine. Nekatere učence sem napotila na
brezplačne počitnice preko ZPM Maribor.
PODROČJE: IZOBRAŽEVANJE ZA STARŠE IN UČITELJE
Za strokovne delavce sem organizirala štiri izobraževanja:
Marko Juhant: Punce, glavo gor (31. 8. 2021)
V uvod novega šolskega leta je prišel 31. 8. 2021 v goste predavatelj Marko Juhant.
Specialni pedagog, bivši ravnatelj, avtor številnih knjig o vzgoji otrok in še bi lahko
naštevali. Predvsem pa je izvor zelo uporabnih nasvetov, saj izhaja iz širokega
teoretičnega in praktičnega pedagoškega znanja.
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
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Za strokovne delavce je imel predavanje z naslovom Punce, glavo gor, kot je tudi
naslov njegove knjige.
Juhant pravi, da se mora vsak učitelj sicer zavedati odgovornosti svojega poslanstva,
a mora biti tudi ponosen na svoje delo in se ne pustiti pogojevati od raznih zunanjih
pritiskov.
O poklicu učitelja je premišljeval na primerih iz razreda, iz prakse in učiteljski poklic
prikazal takšnega, kot je. Poskušal nas je motivirati s poudarkom na učiteljevih
spretnostih in osebnostnih značilnostih, ki jih učni načrti ne predpisujejo, učenci pa jih
želijo – učitelja, ki jim izkazuje pozornost, učitelja, ki jih sliši, učitelja, ki pred njih
postavlja praktične naloge in jih ob njih vodi do teoretičnih spoznanj, učitelja, ki zna v
dobro učencev zastaviti meje in jih osmisliti, učitelja, ki zna z osem minutnim
objemom potolažiti. Zbornica naj nam, strokovnim delavcem, postane šolski
inkubator.
dr. Nina Ana Jager: Otroci s posebnimi potrebami – med pravico, dolžnostjo in
odgovornostjo (22. 9. 2021)
22. septembra smo gostili dr. Nino Ano Jager, doktorico pravnih znanosti.
Predavanje je bilo na temo Učenci s posebnimi potrebami – med pravico, dolžnostjo
in odgovornostjo. Na predavanju so se nam pridružili tudi strokovni delavci OŠ
Kungota.
Število otrok s posebnimi potrebami narašča in šole se soočamo s številnimi
vprašanji, dilemami in težavami na tem izjemno občutljivem področju.
Predavateljica nam je predstavila, razložila in nas opozorila iz svoje bogate prakse
na najpogostejše napake, ki jih šole naredimo in na s tem povezano poklicno
odgovornostjo zaposlenih na šoli.
Starši si otrokovo korist pogosteje razlagajo drugače kot šola.
Predavateljica nas je opolnomočila na konkretnih primerih iz prakse, predstavila je
učinkovite rešitve in najpomembnejše pravne prvine, ki nam lahko zagotavljajo
strokovno in avtonomno delovanje na tem izredno zahtevnem področju delovanja z
učenci s posebnimi potrebami.
Janez Pravdič: Ne nasilju (4. 1. 2022)
Predavanje za strokovne delavce in starše z naslovom Ne Nasilju je izvedel Janez
Pravdič. Izvedel je interaktivno predavanje, ki je vključevalo tudi video računalniški
material z vsebinami predavanj. Predavatelj je na željo staršev (posredovali smo jim
njegov e-naslov) z njimi sodeloval pri reševanju osebnih problemov.
Seznanil nas je:
- s pravnimi akti, ki se nanašajo na pravice do osebnega dostojanstva in
varnosti v povezavi z zaščito otrok,
- s pojmom nasilje, oblikami nasilja, primeri iz prakse, pravilnimi in nepravilnimi
primeri ukrepanja po nasilnem dogodku,
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z ukrepi posameznih služb, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja med
otroci in mladostniki in z ukrepi po nasilnem dogodku,
s pomenom termina »zlati most« za uspešno preprečevanje nasilja ali
pravočasnega in pravilnega ukrepanja ob pojavu le-tega,
z vlogo policista VPO, ki jo ima pri preprečevanju nasilja med otroci in
mladostniki ter oblikami sodelovanja s šolo in starši,
s prispevkom vsakega posameznika na varnost v lokalni skupnosti.

Razredniki in učitelji so v nadaljevanju s starši v sklopu GU nadaljevali pogovore
in/ali izvedli delavnice s starši na temo nasilja. Po potrebi so v delo vključili
svetovalno delavko.
Jani Prgič: Zdravi možgani – zdravi otroci (1. 2.–3. 2. 2022)
Predavatelj mag. Jani Prgič je pripravil predavanje Zdravi možgani – zdravi otroci za
strokovne delavce in starše.
Osredotočili smo se na to:
- da smo že pred korono v zadnjih letih beležili približno 50 % porast uporabe
psihotropnih zdravil med otroki in mladostniki;
- da pretirano igranje videoiger zmanjša sivo možganovino na področju
hipokampusa, kar je sicer pojav značilen za starostnike, ki se ne učijo novih
stvari;
- da je okoli 31 % podob v modni industriji za otroke popolnoma seksualiziranih,
zasvojenost s pornografijo pa je tiha epidemija med našimi mladostniki;
- da enostavni ogljikovi hidrati za zajtrk povečujejo razdražljivost pri fantih in
depresijo pri dekletih;
- da je pogosto pogovor z otroki o težavah neuspešen, če najprej ne poskrbimo
za biološki del njihovega delovanja;
- da lahko veliko težav, s katerimi se soočamo pri delu z otroki in mladostniki,
odpravimo ali olajšamo s preprostimi ukrepi;
- da lahko starši na preproste načine pomagajo učiteljem pri večji učinkovitosti
učnega procesa in dela za šolo.
V vzgoji naletimo na številne izzive, pozabljamo pa, da je sodelovanje otrok in njihov
uspeh ter zadovoljstvo odvisno predvsem od kondicije njihovih možganov. Na to
vpliva ogromno dejavnikov. V tem izobraževanju smo se osredotočili le na enega od
njih, in sicer na vpliv nevrotoksinov na zdrav razvoj otrok ter to, kaj vse lahko
naredimo odrasli. Izobraževanje nas je popeljalo vse od zgodnjega obdobja do
najstništva, pri čemer se je stopnjeval opis vsega, kar vpliva na naše otroke.
Izobraževanje je prešlo tudi na druga področja, ki jih spregledamo pri zdravem
razvoju otrok in ustrezni vzgoji. Izobraževanje je vodil mag. Jani Prgič, NLP master
trainer, NLP master coach, družinski terapevt in mediator, ki je poleg šolstva delal
tudi na Centru za pomoč mladim.
Sandra Pirtušek
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POROČILO O IZVAJANJU INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI
Individualno in skupinsko pomoč kot učno pomoč učencem sta v šolskem letu
2021/22 izvajali učiteljici:
- Mateja Matišić za učence od 1. do 3. razreda na matični šoli (1 ura na teden),
- Veronika Benda Vogrinec za učence 4. in 5. razreda na matični šoli v (1 ura na
teden) ter od 6. do 9. razreda na matični šoli (2 uri na teden); na podružnični šoli
Pernica se je ISP kot učna pomoč za učence od 1. do 5. razreda izvajala v
obsegu 2 ur na teden.
Poudarek dela pri učni pomoči je bil na usvajanju uspešnih učnih strategij,
premagovanju bralno-napisovalnih težav, razvijanju številskih predstav in
grafomotoričnih spretnosti ter na krepitvi pozitivne samopodobe. Za vsakega učenca,
ki je bil deležen učne pomoči, je bil izdelan izvirni delovni projekt pomoči, ki se hrani
v šolski svetovalni službi.
Veronika Benda Vogrinec

POROČILO O DELU Z NADARJENIMI UČENCI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Kot koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci sem vodila postopek odkrivanja
nadarjenih in pomoč pri pripravi IP za nadarjene in dvojno izjemne učence.
Psihologinja iz Svetovalnega Centra MB je testirala učence, ki smo jih evidentirali za
nadarjene učence. Učitelji so izpolnili za te učence ocenjevalne lestvice. Rezultate
testiranj nadarjenih učencev smo skupaj s psihologinjo iz Svetovalnega centra
predstavili staršem in učiteljem. Ocenjevalne lestvice sem ovrednotila. Na podlagi teh
rezultatov smo na RUZ identificirali tiste evidentirane učence, ki so nadarjeni.
Okoliške šole smo sodelovale v izvedbi sobotne šole na daljavo. Letos sem bila
organizatorica, delavnice so potekale na daljavo. Na delavnice se je prijavilo veliko
učencev iz vseh okoliških šol.
Sandra Pirtušek

Vsak otrok je edinstven ter poseben in vsak otrok ima pravico, da razvije svoje
potenciale. Trudimo se za celovit razvoj vsakega učenca in razvoj njegovih
potencialov. Osnovna socialna potreba nadarjenih učencev je interakcija z vrstniki, ki
so na podobni intelektualni razvojni stopnji in imajo podobne interese. V tem šolskem
letu so imeli učenci možnost sodelovati v različnih aktivnostih, ki smo jih ponudili že
na začetku šolskega leta. Še posebej so bile obiskane naslednje dejavnosti:
- sobotna šola za nadarjene, ki je potekala virtualno v sodelovanju z OŠ
Jarenina, OŠ Kungota, OŠ Jakobski Dol, OŠ Sladki Vrh in OŠ Šentilj;
- šolsko tekmovanje v recitiranju števila pi, ki je zelo velik izziv, ker se številke
nikoli ne ponavljajo, so naključne;
- ogled gledališke predstave Elvis Škorc, genialni štor v SNG Maribor;
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debatne delavnice za začetnike, kjer so že izkušeni debaterji predstavili to
dejavnost mlajšim učencem;
debatni turnirji na nacionalni in državni ravni;
nagradni izlet za učence v park za vzpodbujanje znanosti, tehnologije in
inovativnosti, in sicer v Tehno park Celje;
bralna noč ob knjigi Janje Vidmar Stvor;
šahovska simultanka s Francem Virtičem;
učne ure z Američanko (native speaker);
vedoželjneži (priprave na tekmovanja geografije, slovenščine, biologije …);
človekove pravice skozi zgodbe (maraton pisanja apelov);
delavnica pisanja z roko;
obisk escape rooma Enigmarium v Mariboru, kjer so se učenci lotili reševanja
izzivov in nalog v sobah pobega;
priprava in izvedba samostojne sobe pobega Insomnia v kemijski učilnici, ki
sta jo pripravili osmošolki Lara Potrč in Eva Simonič. Iz zanimive, dokaj
zahtevne sobe so se poskusili rešiti devetošolci in gostje iz projekta
Erasmus+, ki so nas obiskali.
Mihaela Fike, Gordana Rubelj, Gordana Rodinger, Tatjana Dvoršak

V okviru dela z nadarjenimi učenci na podružnici Pernica so bila v skupino vključena
4 dekleta. Začetek naših srečanj je bil namenjen spoznavanju samega sebe, svojih
močnih in šibkih področij in skupnemu načrtovanju dela skupine.
Večji izziv je predstavljalo ustvarjanje modrega stola v okviru Unescovega projekta in
organizacija, priprava in izvedba proslave ob kulturnem prazniku. Tako je nastal
moder stol z modrimi mislimi, ki je med drugim služil za sceno na proslavi. Dekleta so
s šolsko avdicijo pridobile točke za nastopanje. Rdečo nit proslave je predstavljala
pravljica o Prešernu. Tako se je med proslavo prepletalo branje pravljice s kulturnim
programom posameznih učencev podružnične šole. Zaradi slabše situacije s covid19 smo vse dele proslave posneli in zmontirali v posnetek. Tako se je le-ta predvajal
v vsakem razredu posebej.
Učenke so se udeležile Sobotne šole za nadarjene, ki je potekala na daljavo.
Izvedena je bila v organizaciji naše šole. Tudi naša šola je pripravila eno izmed
delavnic (online soba pobega).
Dekleta so bila prav tako aktivna v šolski dramski skupini, s katero so v prazničnem
decembrskem času pripravljale snemanje petkove video oddaje. Prav tako je
dramska skupina pripravila predstavo zaigrano ob zaključku šolskega leta.
Pridružile so se skupini učencev, ki je bila deležna posebnega izobraževalnega izleta
v Tehno park Celje.
S svojim delom so bile izredno zadovoljne. Razširile so svoje obzorje, spoznale nove
ljudi in razvile sodelovalnost, okrepile samostojnost in samoregulacijo učenja, dela,
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razvijale digitalno opismenjenost in predvsem okrepile medsebojne odnose. V
naslednjem letu si želijo nadaljevati z ustvarjalnim delom.
Lea Vernik
POROČILO O DELU ŠSS V VRTCU PESNICA IN PERNICA

V vrtcu Pernica so štiri skupine. Sodelovala sem s strokovnimi delavkami, vodstvom,
starši, zunanjimi institucijami (SC, CSG, DPH, Zdravstvenim domom in CSD) in si
prizadevala, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.
Otroke sem opazovala pri rutinskih opravilih in pri vodenih dejavnostih. Z nekaterimi
starši sem se pogovorila o njihovih otrocih in svetovala pri odpravljanju njihovih
razvojnih, čustvenih, vedenjskih težav, nekatere sem po posvetu napotila po pomoč k
zunanjim institucijam.
Še posebej sem sodelovala s skupino predšolskih otrok oziroma šolskimi novinci. Z
njimi sem opravila vpis v šolo, jih vabila na sistematske preglede in cepljenja. Skupaj
s starši smo uredili odložitve všolanja v sodelovanju z našo šolsko zdravnico in
zunanjimi institucijami.
V vrtcu so štirje otroci s posebnimi potrebami, za katere smo pripravili IP in sodelovali
s starši pri evalvaciji programa in načrtovanju za naslednje leto. Za otroka s
posebnimi potrebami, ki gre v šolo, smo skupaj s starši podali zahtevo za
spremembo odločbe, ker mora za šolo dobiti novo odločbo o usmeritvi. V mesecu
juniju smo imeli predavanje za starše Asertiven starš v predšolskem obdobju, ki ga je
izvedla ga. Kukovec iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor.
Sodelovala sem na timskih sestankih otrok s posebnimi potrebami, na strokovnih
aktivih vzgojiteljic, po potrebi na individualnih pogovornih urah.
Sandra Pirtušek

V vrtcu Pesnica je šest oddelkov. Aktivno sem sodelovala z vodstvom vrtca in s
strokovnimi delavkami v vseh oddelkih. V oddelke vrtca sem prihajala in jih
spremljala pri različnih dejavnostih po kurikulumu. Pogosto sem jih spremljala na
sprehodih in opazovala pri prosti igri. S strokovnimi delavkami sem govorila o razvoju
otrok in o posebnostih pri njihovem delu. V našem vrtcu se izvaja tudi specialno
pedagoška pomoč. Sodelovala sem z zunanjo izvajalko specialno pedagoške
pomoči, go. Hunjet, in s šolsko zunanjo sodelavko logopedinjo, go. Jurič iz Centra za
sluh in govor Maribor. Udeleževala sem se timskih in evalvacijskih sestankov s starši.
Vzgojiteljicam sem pomagala pri pripravi individualiziranih programov in zapisu
poročil. Staršem sem svetovala glede usmerjanja in jim pomagala pri dokumentaciji.
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Strokovne delavke vrtca sem ozaveščala o pomenu integracije in inkluzije otrok s
posebnimi potrebami ter o velikem pomenu zgodnjega odkrivanja razvojnih težav pri
otrocih. Januarja sem za strokovne delavke obeh vrtcev organizirala strokovno
izobraževanje na temo Bistri, a raztreseni otroci v vrtcu, ki ga je izvedla ga. Batagelj
iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. V mesecu juniju
smo imeli predavanje za starše Asertiven starš v predšolskem obdobju, ki ga je
izvedla ga. Kukovec iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor.
Udeleževala sem se aktivov, pedagoških konferenc in študijskih srečanj za
svetovalne delavce v vrtcih. Pri delu sem sodelovala s šolsko pedagoginjo in
svetovalno delavko v vrtcu Pernica, go. Pirtušek. Sodelovala sem z zunanjimi
institucijami – z ZRSŠ, ZD dr. Adolfa Drolca – z Razvojno ambulanto s Centrom za
zgodnjo obravnavo, s Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Maribor,
z Občino Pesnica, Občino Kungota, Občino Šentilj in CSD Pesnica.
Svetovalna delavka: Marjetka Kocijančič

3.2 POROČILO ŠOLSKE KNJIŽNICE
Šolska knjižnica v Pesnici je bila v tem šolskem letu odprta vsak dan od 7.00 do
15.00, razen v petek – takrat je bila odprta v podružnici Pernica. Knjižnici sta bili
zaprti, kadar sem izvajala ure knjižničnih informacijskih znanj in druga dela.
V šolskem letu 2021/22 sem izposodila 3702 knjižničnih enot (v Pesnici 2866, v
Pernici 836). Najpogostejši obiskovalci knjižnice so učenci razredne stopnje.
Nabava knjižničnega gradiva
V letu 2021 je prirast knjižničnega gradiva znašal 364 knjižničnih enot: nakup 220
enot, dar: 144 enot. V Pesnici je nakup obsegal 83 enot, dar 102 enoti, v Pernici pa
nakup 137 enot in dar 42 enot. Odpisali smo 5 enot. Šolska knjižnica je ob koncu leta
2021 obsegala 9928 enot, od tega je 1105 enot nastanjenih v Pernici.
Inventura
Decembra 2021 je bila izvedena inventura. Inventurni primanjkljaj v Pesnici znaša
0,28 %, v Pernici pa 0,77 %.
Knjižnična informacijska znanja (KIZ)
V vseh oddelkih na OŠ Pesnica so bile izvedene po štiri ure knjižnih informacijskih
znanj.
Knjižničarka: Jasna Bačani
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3.3 UČBENIŠKI SKLAD
V letu 2021 se je fond učbenikov v učbeniškem skladu z nakupom povečal za 244
knjižničnih enot, podarjenih je bilo 51 enot, odpisali smo 235 učbeniških gradiv.
Učbeniški sklad je ob koncu leta 2021 obsegal 2978 enot.
Izposoja učbenikov
V šolskem letu 2021/2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov iz sklada za učence od 1. do 9. razreda in
brezplačno izposojo učnih gradiv (tudi delovnih zvezkov) za učence od 1. do 3.
razreda.
Učenci ob izteku šolskega leta učbenike vrnejo. Za poškodovan, uničen ali izgubljen
učbenik plačajo odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.
Uporabniki učbeniškega sklada
V tem šolskem letu si je od 346 učencev učbenike in učbeniška gradiva izposodilo
344 učencev, to je 99 %.
Naročila učbenikov za š. l. 2022/2023
Za naslednje šolsko leto bomo nabavili učna gradiva za učence 1., 2. in 3. razreda,
nove učbenike za matematiko v 7. in 9. razredu, za gospodinjstvo in naravoslovje v
6. razredu in dokupili manjkajoče učbenike.
Ponudnika za nabavo učbenikov smo izbrali po postopku zbiranja ponudb. Izbrani so
cenovno najugodnejši ponudniki.
Delo v učbeniškem skladu poteka po navodilih za upravljanje učbeniških skladov,
objavljenih na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Skrbnica učbeniškega sklada: Jasna Bačani
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4 STROKOVNI AKTIVI
4.1 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV 1. TRIADE
Člani aktiva: Mateja Matišić, Marjeta Colnarič, Simona Knehtl, Božena Arnejčič, Lea
Rumež, Marjetka Vaupotič, Lea Vernik
V šolskem letu je bilo izvedenih sedem sestankov aktiva 1. VIO. Strokovni aktiv je
deloval horizontalno in vertikalno. Horizontalno je skrbel za predmetno načrtovanje,
usklajevanje, dopolnjevanje, po vertikali pa je deloval po principu strokovnega in
predmetnega povezovanja.
Zastavljene naloge aktiva so bile realizirane: medpredmetno načrtovanje in
medrazredno usklajevanje, načrtovanje in usklajevanje dnevov dejavnosti, določanje,
usklajevanje standardov znanj in vsebin za posamezni razred glede na nabor
standardov znanj v celotnem 1. VIO ob upoštevanju učnega načrta (operativni cilji in
vsebine) za vsak predmet, usklajevanje in potrditev kriterijev ocenjevanj, organizacija
dodatnih aktivnosti za učence. Razpravljale smo o specifičnih težavah ter
obravnavale problematike posameznega predmetnega področja.
Nadaljevali smo z uporabo aplikacije Seesaw in spletnih učilnic. Seesaw je služil kot
digitalna mapa dosežkov učenca ob souporabi fizične. Gradiva v spletni učilnici so
bila namenjena podpori učnemu delu v elektronski obliki.
S ciljem boljše digitalne opismenjenosti smo vsebine le-tega vnesle v dneve
dejavnosti in redni pouk, kar se je izkazalo kot dobro, in bomo z vsem omenjenim
nadaljevale tudi v naslednjem šolskem letu.
Tekom šolskega leta smo se udeležile srečanja študijskih skupin in drugih skupnih
(šolskih) ter individualnih izobraževanj.
Povezovale in sodelovale smo na aktivih in delovnih sestankih z učitelji vseh
predmetnih področij in z učitelji v podaljšanem bivanju. Spremljale smo novosti glede
šolske zakonodaje in navodila ter priporočila s strani MIZŠ, ZRSŠ ter vodstva šole,
predvsem v času epidemije in tudi sicer (možnost zmanjšanja števila ocen, možnost
šolanja na daljavo).Delovale smo v smeri ohranjanja kvalitete znanja učencev in tako
odpravljale vrzeli v znanju na področju matematike, razvijale bralno kulturo (pri vseh
predmetih), dajale poudarek razvijanju bralnih zmožnosti učencev, razpravljale o
načelih in elementih FS. Ob koncu šolskega leta smo izvedle primopredaje in
analizirale ter evalvirale delo aktiva.
V naslednjem šolskem letu bomo zraven že ustaljenih nalog aktiva še večjo
pozornost namenili razvijanju razumevanja slišanega/prebranega. Tukaj se kažejo,
zraven težav s pozornostjo in koncentracijo, velike težave. Prav tako bomo
načrtovale dodatne dejavnosti za učence (teden otroka, Mini olimpijada, noč branja).
Vodja aktiva: Lea Vernik
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4.2 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV 2. TRIADE
Člani aktiva: Andreja Fliser, Dušanka Kolarič, Zdenka Tobias, Vesna Bračko
Strokovni aktiv deluje horizontalno in vertikalno. Horizontalno skrbi za predmetno
načrtovanje, po vertikali pa deluje po principu strokovnega in predmetnega
povezovanja. V šolskem letu smo izvedli pet sestankov aktiva, predvsem pa veliko
krajših usklajevalnih sestankov. Zastavljene naloge aktiva so realizirane:
1. medpredmetno in medrazredno načrtovanje
2. načrtovanje in usklajevanje dnevov dejavnosti
3. spremljanje in vključevanje sodobnih didaktičnih novosti in načel
4. medsebojna pomoč in izmenjava strokovnih znanja, mnenj in informacij
5. analiza dela – težave in posebnosti
6. udeležba na študijskih skupinah
7. obravnava problematike učnega dela, vzgojne problematike v šoli
8. povezovanje in sodelovanje na aktivih in delovnih sestankih z učitelji vseh
predmetnih področij, z učitelji v podaljšanem bivanju
9. spremljanje novosti glede šolske zakonodaje
10. delo z nadarjenimi otroki
11. dosledno izvajanje prednostnih nalog šole
12. dvig kvalitete znanja učencev:
- odpraviti vrzeli v znanju na področju matematike
- razvijanje bralne kulture (pri vseh predmetih).
- poudarek razvijanju bralnih zmožnosti učencev (sistematična uvedba BUS).
Vodja aktiva: Vesna Bračko

4.3 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV MATEMATIKE
Člani aktiva: Marija Čep, Slavica Velički, Nataša Brlič
Imele smo štiri sestanke strokovnega aktiva.
PREDSTAVITEV DELA AKTIVA
Pregledali smo LDN za matematiko in potrdile kriterije ocenjevanja, izdelale predloge
izboljšav za naslednje šolsko leto, pripravile seznam učbenikov in delovnih zvezkov
ter določile skupine za naslednje šolsko leto, sprejele skupne dogovore za nadaljnje
delo, naredile osnutek letne priprave. Članice aktiva smo se tudi še dodatno
strokovno izobraževale.
Sodelovanje s starši je bilo slabo, saj starši večinoma niso prišli do učiteljice
matematike, če je učenec imel težave pri tem predmetu. S specialnimi pedagogi smo
se sproti dogovarjale za delo pri individualnih urah.
SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
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V prihodnje bo potrebno:
- še izboljšati rezultat na NPZ iz matematike v 6. razredu,
- poostriti zahtevnost pri urah matematike,
- v šolske ure vključiti več individualnega dela,
- povečati sprotno učenčevo šolsko in domače delo,
- učence navajati, da pridobijo vpogled v življenjsko pomembne vsebine, ki jih bodo
potrebovali za splošno znanje,
- pri učencih razvijati višje taksonomske stopnje,
- učenec navajati na različne učne strategije in prijeme,
- učne vsebine zadnjih štirih let sproti obnavljati in utrjevati.
Vodja aktiva: Nataša Brlič

4.4 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV SLJ IN DKE
Aktiv se je sestajal skozi celo šolsko leto, in sicer na petih aktivih in več delovnih
srečanjih. Aktiv je razpravljal o aktualni problematiki: usklajevanje in potrditev
kriterijev preverjanja in ocenjevanja pri predmetu SLJ/DKE, načrtovanje dela ter
letnih in sprotnih priprav SLJ/DKE, sodelovanje na tekmovanjih, natečajih, proslavah
in dodatnih dejavnostih, v šolskem natečaju Prešernijada, v projektu Slovenščina na
dlani, formativno spremljanje, delo z nadarjenimi in ocenjevanje, analiza realizacije
ciljev učnega načrta glede na načrtovanje, primopredaja po razredih, oblikovanje
učnih skupin, analiza dela v celem šolskem letu, izmenjavanje strokovnih mnenj in
izkušenj. Sodelovale smo s šolsko svetovalno službo in specialnimi pedagogi.
Izmenjavale smo izkušnje o sodobnih strategijah in metodah poučevanja in učenja, ki
jih izvajamo pri urah rednega pouka. Spodbujalo se je aktivno sodelovanje vseh
učiteljev slovenščine od 1. do 9. razreda. NPZ je bil letos izveden, prav tako
Cankarjevo tekmovanje in tekmovanje Mehurčki.
Vodja aktiva: Mihaela Fike

4.5 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV TUJEGA JEZIKA
Članice aktiva za tuj jezik smo se sestale 4-krat v preteklem šolskem letu, članice
aktiva za angleški jezik smo se sestale 6-krat v tem letu in imele tedenska
usklajevanja sprotnega učnega dela.
V preteklem šolskem letu smo se članice aktiva za tuj jezik posvetile predvsem
aktualni problematiki: letnim in sprotnim pripravam, sodelovanju na tekmovanjih
(nemščina in angleščina) in bralni znački (EPI Reading Badge in Let's read!),
poenotenju kriterijev za pisna in ustna ocenjevanja ter govorne nastope (navajanje
virov in literature), formativnemu spremljanju in drugim sodobnim učnim pristopom,
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novostim stroke, učbenikom, delovnim zvezkom, novim šolskim potrebščinam pri
pouku TS v 7. , 8. in 9. razredu, zaradi epidemije in številnih karanten ter hibridnega
dela na daljavo smo se posvetile temeljiti primopredaji (predelani, obravnavani in
realizirani snovi), veliko pozornost smo namenile delu z nadarjenimi učenci,
sodelovanju s svetovalno službo in spec. ped. v primerih, ko je šlo za otroke z DSP,
ISP in IDPP, veliko časa pa smo posvetile tudi pripravi gostovanja partnerjev
Erasmus+ projekta v Sloveniji ter mobilnosti v Francijo in Portugalsko (Madeiro).
Vodja aktiva: Lea Bačnik

4.6 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV ZGODOVINE IN
GEOGRAFIJE
Strokovni aktiv sestavljamo Suzana Herič, Gordana Rodinger in Gordana Rubelj.
Imeli smo pet srečanj aktiva, kjer smo:
•
uskladili in potrdili kriterije preverjanja in ocenjevanja pri predmetu zgodovina
in geografija,
•
načrtovali dni dejavnosti (naravoslovni dnevi),
•
usklajevali medpredmetne in medrazredne povezave učnih vsebin ter
načrtovali in evalvirali delo na daljavo (načrtovanje, usklajevanje),
•
izbrali učna sredstva za naslednje šolsko leto (izbor učbenikov),
•
evalvirali tekmovanja in rezultate NPZ-ja pri geografiji,
•
izvedli pedagoško vrednotenje in primopredajo po razredih, izpostavili
nadarjene učence in tiste, ki imajo učne težave.
Smernice za naprej:
V naslednjem šolskem letu bomo dali poudarek na preverjanju učnih ciljev, ki v tem
šolskem letu niso bili dovolj utrjeni in predelani. Določene vsebine bomo izvedli tudi v
okviru dni dejavnosti (7. razred: Orientacija in zemljevidi). Še naprej pa bo naše delo
usmerjeno k navajanju učencev na sodelovalno učenje, skupinsko delo in k
spodbujanju razvoja kritičnega mišljenja. Pri tem bomo v večji meri uvajali formativno
spremljanje in vrednotenje. V naslednjem šolskem letu želimo dati poudarek k
motivaciji, da se učenci v večji meri udeležijo tekmovanj iz področja geografije in
zgodovine.
Vodja aktiva: Gordana Rubelj
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4.7 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV NARAVOSLOVJA
Strokovni aktiv sestavljamo Slavica Velički, Suzana Majhenič, Mihaela Fike in Mojca
Hrastnik.
V šolskem letu 2021/22 smo člani aktiva:
- načrtovali in izvajali program dela,
- aktivno sodelovali v šolskem aktivu učiteljev naravoslovnih predmetov,
- sodelovali z drugimi strokovnimi aktivi,
- sodelovali pri načrtovanju dela z nadarjenimi učenci,
- izvajali izbirne predmete,
- izvajali interesne dejavnosti,
- pripravljali učence (mentorstvo) na tekmovanje iz fizike, biologije, kemije,
računalništva in tehnike,
- organizirali šolska tekmovanja iz biologije, kemije, fizike, računalništva in tehnike,
- aktivno sodelovali v projektu NA-MA POTI, Zdrava šola,
- načrtovali, organizirali in izvajali dneve dejavnosti,
- izmenjavali strokovna mnenja in izkušnje.
Vodja aktiva: Mojca Hrastnik

4.8 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE
V aktivu športne vzgoje smo štirje člani: športni pedagogi Matija Žlender, Mojca
Polše in Matej Lubej (vodja aktiva) ter Andi Brlič (ravnatelj). V tem šolskem letu smo
izvedli 2 sestanka aktiva.
Učitelja športne vzgoje ugotavljava, da je pouk športne vzgoje potekal v skladu z
učnim načrtom. Učenci so bili za delo motivirani, večino časa tudi zelo vodljivi. Pri
pouku sva jim ponudila različne športne panoge in aktivnosti, uporabljali smo različne
učne pripomočke in rekvizite. Delo z učenci je bilo uspešno, v sam pouk sva
poskušala vnesti tudi vzgojno noto (primerno vedenje, odnos do sošolcev ...). Ob
koncu pouka so bili vsi učenci ocenjeni s pozitivno oceno.
Vendar pa je delo potekalo tudi malo drugače. V času karanten smo učencem dajali
naloge s pomočjo spleta, ki so jih nato opravljali in se nam preko e-mailov javljali s
slikovnim in video materialom. Povsem nova in dobrodošla izkušnja.
Športni dnevi so bili izvedeni po programu in so dobro uspeli. Organizirala sva
testiranje za športno-vzgojni karton za vse razrede šole.
S pomočjo okoliških šol smo organizirali tekmovanje v nogometu.
V OPB-ju sva izvajala športne urice: 1 ura na teden za učence 1. in 5. razreda in 1
ura na teden za učence 3. in 4. razreda, ki so bile zelo obiskane.
Vodja aktiva: Matej Lubej
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4.9 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV GLASBENE
UMETNOSTI, LIKOVNE UMETNOSTI IN GOSPODINJSTVA
Članice aktiva Tadeja Vraber, Janja Dvoršak, Marjetka Colnarič, Vesna Bračko in
Zdenka Tobias smo se v šolskem letu 2021/2022 sestale petkrat.
V šolskem letu 2021/22 smo članice aktiva:
1. Sprejele in potrdile program dela ter kriterije in pragove ocenjevanja, zastavile
razpored kulturnih dnevov in njihove vsebine.
2. Pregledale učbenike za glasbeno umetnost, likovno umetnost in gospodinjstvo
ter se strinjale, da so učbeniki kvalitetni in da jih bomo uporabljali tudi v
prihodnjem šolskem letu, razen pri gospodinjstvu v 6. razredu.
3. Opredelile ocenjevanje in ga izpeljale.
4. Pregledale kriterije za ocenjevanje delovne uspešnosti strokovnih delavcev.
5. Izvedle pedagoško vrednotenje in primopredajo po razredih, izpostavile
nadarjene učence in tiste, ki imajo učne težave ter ugotovile, da so bili cilji
uspešno izpeljani, razen v času dela na daljavo.
Vodja aktiva: Tadeja Vraber

4.10 POROČILO O DELU AKTIVA RAZREDNIKOV
Celoletne naloge in posamezne teme naših razrednih ur, ki smo si jih zadali na
začetku šolskega leta 2021/2022, so bile:
- kritično razmišljanje, odgovorno pristopanje k reševanju težav,
- preudarna in varna raba interneta in mobilnih naprav,
- priprava na morebitno delo na daljavo,
- IKT opismenjevanje,
- spremljanje aktualnih dogodkov po svetu,
- slediti ciljem UNESCO šole,
- slediti ciljem Zdrave šole.
Aktiv se je v šolskem letu sestal enkrat, kjer smo določili plan razrednih ur,
razpravljali smo tudi o tekočih zadevah in načrtovali delo v naprej.
Vodja aktiva: Suzana Majhenič

4.11 POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV OPB
Aktiv oddelkov podaljšanega bivanja se je v šolskem letu 2021/2022 sestal trikrat.
Tudi letos so v času OPB-ja potekale obogatitvene dejavnosti, ki so jih izvajali učitelji
podaljšanega bivanja po štirinajsti uri, v času ustvarjalnega preživljanja prostega
časa in sprostitvene dejavnosti. Na matični šoli smo izvajali športne urice in
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2021/2022

34

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

nemščina za učence od 1. do 3. razreda. Učenci so imeli še možnost obiskovati
dejavnosti iz programa RaP, in sicer dodatno uro športa, folkloro, šolski vrt.
Na podružnični šoli pa sta potekali naslednji obogatitveni dejavnosti, in sicer
ustvarjalna urica in športna urica. Učenci so lahko obiskovali še dodatno uro športa.
Vse dejavnosti so bile namenjene učencem, ki so bili vključeni v podaljšano bivanje
od 1. do 5. razreda. Učenci so obogatitvene dejavnosti množično obiskovali.
V tem šolskem letu smo izvedli načrtovane delavnice, in sicer:
6. 10. 2021 – srečanje z babicami in dedki,
29. 11. 2021 – praznična preobrazba šole,
20. 5. 2022 – športno popoldne.
V začetku šolskega leta smo nabavili nove družabne igre za učence v OPB-ju za
učence matične in podružnične šole.
Na aktivih smo obravnavali tekoče zadeve in predlagali izboljšave pri delu v OPB-ju.
Vodja aktiva: Janja Dvoršak

4.12 POROČILO DELA STROKOVNEGA AKTIVA ŠOLSKE
SVETOVALNE SLUŽBE
POROČILO DELA STROKOVNEGA AKTIVA ŠSS V LETU 2021/22
Aktiv ŠSS se je sestal ob začetku, polletju in koncu šolskega leta. Prisotne smo bile
Veronika Benda Vogrinec, pedagoginja, izvajalka DSP ter individualne in skupinske
pomoči, Urška Ivančič, specialna pedagoginja, izvajalka dodatne strokovne pomoči,
Marjetka Kocijančič, pedagoginja in izvajalka dodatne strokovne pomoči, Meta
Hunjet, psihologinja in izvajalka dodatne strokovne pomoči, Andrej Cifer, inkluzivni
pedagog in izvajalec dodatne strokovne pomoči, Vanja Jurič, logopedinja in izvajalka
dodatne strokovne pomoči ter svetovalni delavki Sandra Pirtušek in Patricija
Tjukajev. V mesecu februarju smo na podlagi sklepa MIZŠ pridobili v deležu
svetovalno delavko Patricijo Tjukajev, pedagoginjo in učiteljico geografije. V mesecu
maju se nam je zaradi povečanih potreb pridružil še inkluzivni pedagog.
Na strokovnih aktivih smo se pogovarjali o tekoči šolski problematiki, evalvirali delo
skozi šolsko leto in se dogovorili o delu v naslednjem šolskem letu. Na začetku
šolskega leta smo se udeležili predavanja pravnice Nine Ane Jager o OPP – pravni
vidiki, primeri dobre prakse. Skozi celo leto smo sodelovali z zunanjimi institucijami –
timski sestanki in sprotni dogovori.
Pripravili smo seznam učencev z odločbami o usmeritvi, seznam nadarjenih
učencev, seznam učencev z učnimi težavami, za katere bomo pripravili ustrezne
programe. Pripravili smo sestanke za načrtovanje in evalvacijo vseh IP programov in
sestanke s starši ob podpisu programa, vmesne evalvacije in končne evalvacije. Delo
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z učenci je potekalo tekoče, starši so redno prihajali na evalvacijske sestanke. Ob
koncu šolskega leta smo pripravili še vso potrebno dokumentacijo za učence, za
katere so starši želeli spremembo odločb ali pridobitev odločbe.
Vodja aktiva: Sandra Pirtušek

POROČILO DELA AKTIVA IZVAJALCEV DODATNE STROKOVNE POMOČI
Strokovni aktiv sestavljamo Veronika Benda Vogrinec, Meta Hunjet, Urška Ivančič,
Vanja Jurič, Marjetka Kocijančič, Sandra Pirtušek in Andrej Cifer.
V šolskem letu 2021/2022 smo se sestali trikrat.
Posvetili smo se predvsem aktualni problematiki:
- izvedbi dodatne strokovne pomoči učencem,
- izvedbi individualne in skupinske pomoči učencem z učnimi težavami,
- pripravi in izdelavi individualiziranih programov,
- prilagoditvam pri pouku in ocenjevanju znanja za učence s posebnimi
potrebami,
- evalvacijam programov,
- sodelovanju z učitelji in starši,
- svetovanju staršem,
- sodelovanju s šolsko svetovalno službo,
- sodelovanju pri NPZ – priprava prilagoditev in izvedba,
- sodelovanju z zunanjimi institucijami,
- pripravi dokumentov za usmerjanje devetošolcev za srednjo šolo.
Vodja aktiva: Marjetka Kocijančič
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5 VZGOJNI NAČRT
Tudi v šolskem letu 2021/22 je izvajanje nekaterih aktivnosti Vzgojnega načrta v krojil
pouk na daljavo in številni izostanki otrok in učiteljev. Kljub temu smo akcijski del
Vzgojnega načrta realizirali v celoti. V šolskem letu 2022/23 bomo nadaljevali z
doslednim upoštevanjem Šolskega reda in ostalih nalog Vzgojnega načrta, saj še
vedno opažamo, da učenci premalo spoštujejo šolski red. Še vedno je težava hrup in
ne opravljanje domačih nalog.
Verjamemo, da bomo le z zgledom in doslednostjo izboljšali vrednote oz. naloge, ki
jim mora slediti vsaka izobraževalna ustanova.
Vodja tima: Dušanka Kolarič
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6 ŠOLE V NARAVI IN TEČAJI
6.1 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI V 4. RAZREDU
V času med 24. 1. in 28. 1. 2021 se je 31 učencev 4. razreda udeležilo smučarske
šole v naravi v CŠOD Vojsko.
Zaradi obilice snega so učenci ves teden usvajali znanje alpskega smučanja in teka
na smučeh. Pri tem so bili nekateri bolj uspešni, drugi manj, vse pa je odlikovala
velika vztrajnost in volja po uspehu.
Popoldanski program je bil pester in zanimiv ter v veliki meri vezan na učne vsebine
četrtega razreda in vzpodbujanju timskega dela.
Seznanili so se tudi z nekaterimi kulturnimi in naravnimi posebnostmi idrijske regije.
Učenci so se zadovoljni in polni lepih spominov vrnili domov.
Vodja dejavnosti: Dušanka Kolarič

6.2 PLAVALNA ŠOLA V NARAVI V 5. RAZREDU
Poletne šole v naravi, ki je potekala v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič v
Ankaranu od 16. do 20. maja 2022, se je udeležilo 40 učencev 5. razreda.
Osrednja dejavnost šole v naravi je bila izpopolnjevanje in urjenje različnih tehnik
plavanja. Le-to so dopolnjevale tudi naravoslovne, družboslovne, športne, umetniške,
sprostitvene in ostale dejavnosti.
Učenci so utrdili pomen znanja plavanja, higiene v vodi in ob njej, nevarnosti
skakanja na glavo ter nevarnosti v globoki vodi.
Vsi so usvojili osnovne tehnike plavanja ter varno preplavali določeno razdaljo s
poljubno tehniko.
Vodja dejavnosti: Zdenka Tobias

6.3 PLAVALNA ŠOLA V NARAVI V 6. RAZREDU
ŠOLA V NARAVI: 6. a in 6. b razred
ODHOD: PONEDELJEK, 22. 11. 2021
PRIHOD: PETEK, 26. 11. 2021
BIVALIŠČE: MD VEVERIČKA, DEBELI RTIČ
Šola v naravi je bila izvedena, ker je bila v lanskem šolskem letu zaradi epidemije
odpovedana plavalna šola v naravi. Potekala je po načrtovanem programu. Izpeljane
so bile vse načrtovane aktivnosti in dejavnosti ter plavalna šola. Šole v naravi se je
udeležilo 14 učencev iz 6. a in 18 učencev iz 6. b ter štirje spremljevalci.
Vodji dejavnosti: Mihaela Fike in Gordana Rubelj
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6.4 PLAVALNA ŠOLA V NARAVI V 7. RAZREDU
ŠOLA V NARAVI: 7. a in 7. b razred
ODHOD: PONEDELJEK, 4. 10. 2021
PRIHOD: PETEK, 8. 10. 2021
BIVALIŠČE: RESORT SALINERA APARTMENTS STRUNJAN
Šola v naravi je bila izvedena, saj se je petošolci zaradi epidemije niso mogli
udeležiti. Šole v naravi se je udeležilo 45 učencev in 4 spremljevalke. Potekala je po
načrtovanih ciljih in je bila uspešno izvedena.
Vodji dejavnosti: Gordana Rodinger in Lea Bačnik

6.5 PLAVALNI TEČAJ V 1. RAZREDU
Učenci 1. a, b in c razreda so se udeležili 10-urnega tečaja plavanja v Športnem
parku Ruše. Potekal je od 23. 5. do 27. 5. 2022, v popoldanskem času. Tečaja se je
udeležilo 37 učencev. Program tečaja so izvedli plavalni učitelji Športnega parka
Ruše. Cilji tečaja plavanja so bili prilagajanje otrok na vodo in seznanjanje z
osnovnimi plavalnimi prvinami. Zastavljeni cilji in vsebine so bili realizirani. Vsi učenci
so tečaj uspešno zaključili. Učenci in učiteljice smo bili zadovoljni z izvedbo in
vsebinami dejavnosti.
Marjeta Colnarič, Simona Knehtl in Mateja Matišić

6.6 PLAVALNI TEČAJ V 3. RAZREDU
V šolskem letu 2021/22 smo v 3. a in 3. b razredu izvedli 20-urni plavalni tečaj v
sklopu vsebin plavalne abecede pri predmetu šport. Izvedli smo ga 23. 5. 2022 ter v
času od 30. 5.–31. 5. 2022 in 2. 6.–3. 6. 2022 v Športnem parku Ruše. Udeležilo se
ga je 37 učencev. Plavalne vsebine smo izvajali učiteljici Marjetka Vaupotič in
Tamara Rakovič ter športna učitelja Matej Lubej in Matija Žlender. Izvedli smo
vsebine, ki so načrtovane za plavalno opismenjenost v 3. razredu. Cilji in vsebine so
bile realizirane. Vsi učenci so tečaj uspešno zaključili.
Lea Rumež in Marjetka Vaupotič

6.7 PLAVALNI TEČAJ V 4. RAZREDU
V letošnjem šolskem letu smo izvedli obvezni 20-urni tečaj plavanja v Športnem
parku Ruše. Tečaj zaradi epidemije ni bil izveden v 3. razredu. Potekal je od 18. do
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22. 10. 2021, v dopoldanskem času. Tečaja se je udeležilo 35 učencev iz 4. a in b
razreda. Program tečaja so izvedli športni učitelj OŠ Pesnica Matej Lubej in plavalni
učitelji Športnega parka Ruše. Cilji tečaja plavanja so bili prilagajanje otrok na vodo
in učenje osnovnih plavalnih tehnik plavanja prsno, hrbtno in kravl. Vsi zastavljeni cilji
in vsebine so bili realizirani. Vsi učenci so tečaj uspešno zaključili.
Andreja Fliser in Dušanka Kolarič

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2021/2022

40

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

7 TEKMOVANJA IN NATEČAJI
7.1 TEKMOVANJE V ZNANJU
Matematika (mentorica: Nataša Brlič)
Sodelovalo je 136 tekmovalcev.
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
1. razred: Anna Potrč, Pia Ančev, Kevin Simoneta, Ela Filipčič, Nika Radan, Svit
Val Staržišnik, Eli Trost
2. razred: Filip Gubenšek, Liam Hasanagić, Oskar Matija Krenker, Petra Opaka,
Zoja Ploj, Leja Pokorni, Filip Radujković, Tinkara Zorec, Nino Ćosić, Matic
Dvoršak, Nika Sikošek
3. razred: Hanna Haferlbauer, Lana Ivančič, Zoja Sajko, Tamara Lorber, Maša
Mahkota, Aljaž Sikošek
4. razred: Nik Bažec, Luka Marić, Živa Stražišnik
5. razred: Izak Ušen, Maj Radujković, Neli Kukovič, Lara Pečar
6. razred: Rebeka Gajšek, Tjaš Trstenjak, Brina Trampuš, Klara Zorman
7. razred: Ameli Hasanagić Eder, Žan Lipnik, Nadja Flašker, Žan Fike, Lavra Kodrin
8. razred: Melani Fabijan
9. razred: Teodor Jaušovec, Tjaš Križe, Nikita Herzog
5 tekmovalcev se je uvrstilo na regijsko tekmovanje, in sicer Ameli Hasanagić Eder,
Teodor Jaušovec, Tjaš Križe, Ana Klobasa Miteva in Nikita Herzog.
Teodor Jaušovec in Tjaš Križe sta se uvrstila na državno tekmovanje, kjer je Teodor
Jaušovec prejel srebrno priznanje.
Logika (mentorica: Nataša Brlič)
Sodelovalo je 90 učencev.
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
2. razred: Filip Gubenšek, Vid Horvat, Iva Jakopec, Tinkara Zorec, Zoja Ploj, Žanet
Polanec, Filip Radujković, Aljoša Vogrin, Nika Sikošek, Petra Opaka
3. razred: Hanna Haferlbauer, Maša Mahkota, Anuška Cekić, Karin Kopše, Žan
Folnovič, Nik Krivonog, Jonas Kovačič, Špela Pučko, Aljaž Sikošek, Sergej
Pšeničnik, Petar Preradović, Žiga Zorec, Martin Gavez, Tamara Lorber
4. razred: Nikola Kolman, Tiana Celcer, Luka Marić, Živa Stražišnik, Neli Raner
5. razred: Elin Kovačič, Oskar Jaušovec, Lana Šabeder Portenšlager, Maša
Brumec, Marko Ekert, Neli Kukovič, Lan Adler
6. razred: Rebeka Gajšek, Marina Cehtl, Jaka Rožman, Brina Trampuš, Klara
Zorman, Tonja Gavez
7. razred: Ameli Hasanagić Eder, Lavra Kodrin, Žan Lipnik, Nadja Flašker, Aleks
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Ropič, Ela Ekert, Amadej Jauk, Maja Bešvir
8. razred: Vid Dvoršak
9. razred: Teodor Jaušovec, Tjaš Križe, Filip Zavernik
Na regijsko tekmovanje so se uvrstili Ameli Hasanagić Eder, Teodor Jaušovec in
Tjaš Križe.
Cankarjevo tekmovanje Mehurčki (mentorica: Mateja Matišić)
Priznanje na šolskem tekmovanju:
2. razred: Nika Burina, Neja Cehner, Filip Gubenšek, Iva Jakopec, Oskar Matija
Krenker, Petra Opaka, Zoja Ploj, Leja Pokorni, Filip Radujković, Ela
Tašner, Tinkara Zorec, Matic Dvoršak, Vid Gregorinčič, Daša Gumzej, Vid
Horvat, Žanet Polanec, Nika Sikošek, Aljoša Vogrin
3. razred: Anuška Cekić, Gal Fike, Martin Gavez, Hanna Haferlbauer, Ela Horvat,
Lana Ivančič, Julian Koželj, Jonas Kovačič, Nikola Mirjanić, Špela Pučko,
Zoja Sajko, Lina Šabeder, Lia Zager, Žiga Zorec, Nik Krivonog, Maša
Mahkota, Aljaž Sikošek
Cankarjevo tekmovanje (mentorica: Gordana Rodinger)
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
4. razred: Maja Dvoršak, Tara Harb, Luka Marić, Živa Stražišnik
5. razred: Oskar Jaušovec, Lara Pečar
6. razred: Rebeka Gajšek, Tjaša Bohl, Julija Rečnik, Brina Trampuš, Klara Zorman
7. razred: Ela Ekert, Maja Bešvir, Eva Tišler, Lavra Kodrin
8. razred: Sara Granda, Vid Dvoršak, Hana Breg, Melany Caf, Kiara Rošker, Lara
Potrč, Lana Senekovič
9. razred: Zara Potrč, Aljaž Železnik, Aljaž Valentan, Nika Kegl, Ana Klobasa Miteva,
Filip Zavernik
Na regijskem tekmovanju so Vid Dvoršak, Aljaž Železnik in Zara Potrč prejeli srebrno
priznanje.
Kemija (mentorica: Mojca Hrastnik)
Tekmovanja iz znanja kemije na šolski ravni se je udeležilo 14 učencev.
Regijskega tekmovanja sta se udeležila 2 učenca iz 8. razreda in 1 učenec iz 9.
razreda.
Bronasto Preglovo priznanje na šolskem tekmovanju:
9. razred: Filip Zavernik
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Nemški jezik (mentorica: Karla Golež)
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju je prejel Karli Bračko, 8. a.
Karli Bračko se je uvrstil na državno tekmovanje, kjer je dosegel srebrno priznanje.
Geografija (mentorica: Gordana Rubelj)
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
9. razred: Teodor Jaušovec
Fizika (mentorica: Slavica Velički)
Priznanje ČMRLJ za uspeh na šolskem tekmovanju: Filip Zavernik, Nikita Herzog,
Aljaž Jagodič, Tjaš Križe, Aljaž Valentan
Bronasto Štefanovo priznanje na šolskem tekmovanju: Teodor Jaušovec
Angleški jezik (mentorica: Maja Milivojević)
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
6. razred: Kaja Kukovič, Ema Metličar, Jaka Rožman
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju: Kaja Kukovič
Angleški jezik (mentorica: Lea Bačnik)
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju:
8. razred: Gašper Kolak Unuk, Eva Simonič, Karli Bračko, Bilal Bećirbašić
Angleški jezik (mentorica: Martina Rojs)
Šolsko tekmovanje iz angleškega jezika za učence 9. razreda je potekalo 11. 11.
2021, ki se ga je udeležilo 12 učencev. Pet učencev je na tej ravni dosegla bronasto
priznanje, in sicer Zara Potrč, Teodor Jaušovec, Žana Truntič, Aljaž Železniki in
Nikita Herzog. Slednje omenjeni učenec se je uvrstil na državno tekmovanje.
Državno tekmovanje je potekalo 16. 3. 2022 preko virtualnih učilnic v programu
Zoom in informacijskega strežnika DMFA. Udeležil se ga je Nikita Herzog iz 9. b
razreda. Učenec se je na tem tekmovanju dobro odrezal, saj je dosegel srebrno
priznanje.
Angleška bralna značka (EPI Reading Badge) in LET’S READ (mentorici: Lea
Bačnik in Martina Rojs)
Na podružnični šoli OŠ Pernica je angleška bralna značka potekala v začetku
meseca marca 2022. Vanjo so bili vključeni učenci od 3. do 5. razreda in skupaj smo
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se pripravljali na tekmovanje, na katerem je tekmovalo 36 učencev. Na začetku smo
se pogovarjali in razvijali svoj stil branja, nato pa skupaj prebirali in analizirali
predpisano literaturo.
Učenci so radi brali ter se v velikem številu udeležili tekmovanja iz angleške bralne
značke.
Učenci na OŠ Pernica so bili zelo uspešni in rezultati so bili naslednji:
- 8 učencev je doseglo ZLATO PRIZNANJE,
- 14 učencev je doseglo SREBRNO PRIZNANJE in
- 14 učencev je doseglo PRIZNANJE ZA SODELOVANJE.
Na OŠ Pesnica je angleška bralna značka potekala v začetku meseca marca 2022.
Vanjo so bili vključeni učenci od 3. do 6. razreda in skupaj smo se pripravljali na
tekmovanje, na katerem je tekmovalo 78 učencev. Na začetku smo se pogovarjali in
razvijali svoj stil branja, nato pa skupaj prebirali in analizirali predpisano literaturo.
Učenci so radi brali ter se v velikem številu udeležili tekmovanja iz angleške bralne
značke.
Učenci na OŠ Pesnica so bili zelo uspešni in rezultati so bili naslednji:
- 23 učencev je doseglo ZLATO PRIZNANJE,
- 29 učencev je doseglo SREBRNO PRIZNANJE in
- 26 učencev je doseglo PRIZNANJE ZA SODELOVANJE.
Vesela šola (mentorica: Veronika Benda Vogrinec)
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju so prejeli Tjaša Bohl, 6. b, Ella Thaler
Perovic, 6. b, Vid Dvoršak, 8. a.
Znam več z Lili in Binetom (mentorica: Simona Knehtl)
Tekmovali so učenci 1. c, 2. b in 3. b razreda. Vsak udeleženec je prejel za
sodelovanje priznanje in odsevni trak Znam več z Lili in Binetom. Zmagovalec
tekmovanja v posameznem oddelku je prejel tudi prikupno majico z likoma Lili in
Bine.
Zmagovalci so:
1. razred: Iona De Corti-Marcen
2. razred: Matic Dvoršak
3. razred: Maša Mahkota
Šolsko tekmovanje v recitiranju števila pi (mentorici: Nataša Brlič in Mihaela Fike)
14. 3. 2022, ob svetovnem dnevu števila pi, smo organizirali in izvedli že drugo
šolsko tekmovanje v recitiranju števila pi. Odziv je bil še boljši kot prvič. Tokrat se je
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prijavilo in tekmovalo 12 učencev od 5. do 9. razreda. Letošnja zmagovalka je Lavra
Kodrin.

Srečanje lutkovnih skupin (mentorici: Tadeja Vraber in Lea Rumež)
Lutkovno-glasbeni krožek Deteljica ponovno potrjuje, da je edini te vrste v Sloveniji,
ki uprizarja lutkovne »muzikale«. Tokrat smo se odpravili na kmetijo, spoznali živali
na njej in v njeni bližini. Spoznali smo, da je starševstvo pogojeno le z ljubeznijo, saj
se Zeleni piščanček po dolgem iskanju ponovno vrne v objem gosaka. Lutkovna igra
je prežeta z avtorsko glasbo Maia in Lee Rumež ter s petjem, ki gledalca prevzame
in popelje na glasbeno potovanje z ganljivo zgodbo. Sodelovalo je 17 učencev od 3.
do 6. razreda. V igri iz blazin predelanih lutk, ki so plod domišljije Tadeje Vraber, so v
rokah zdaj že izkušenih lutkarjev uživali prav vsi, se sprostili in peli.
Lutkovna igra Zeleni piščanček je prejemnica Srebrne plakete Srečanja lutkovnih
skupin Slovenije 2022.
Cici Vesela Šola (mentorica: Lea Rumež)
Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Cicido in Ciciban.
Vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Posega na različna
področja: kulturne in estetske vzgoje, socialnega učenja, športa, družboslovja,
naravoslovja, tehnike …
Rubrika v Cicibanu je namenjena učencem prvega triletja. Vsaka tema je dopolnjena
s seznamom strokovnih in leposlovnih del z določenega področja. Ob koncu
šolskega leta otroci preverijo svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu: rešujejo
zabavne ciciveselošolske vprašalnike in pri tem lahko tudi pomagajo drug drugemu.
Vsi učenci so tudi letos prejeli pohvalo za sodelovanje.
Male sive celice (mentorica: Mihaela Fike)
14. 9. 2021 se je 6 učencev 7., 8. in 9. razreda udeležilo predtekmovanja Male sive
celice, ki je potekalo na daljavo. Učenci so se potrudili po svojih najboljših močeh, a
žal se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje.

Prešernijada (mentorici: Mihaela Fike in Tadeja Vraber)
V okviru Prešernijade je na šoli potekal šolski literarni in likovni natečaj na temo Moj
domači kraj – dediščina na vsakem koraku. Učenci so na to temo poustvarjali v obliki
pesmi, zgodb, dramskih prizorov, razmišljanj, stripov, risb, slik in grafik v različnih
tehnikah … Najboljši izdelki učencev posamezne triade so bili razglašeni na šolski
proslavi ob kulturnem dnevu ter nagrajeni s priznanji in knjižnimi nagradami.
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Nagrajenci:
LITERARNI NATEČAJ
mesto
1.

1.
triada
Maša Mahkota, 3. b

2.

Sofija Kolmanič, 3. b

3.

Tamara Lorber, 3. b

2.
triada
Ella Thaler Perovic, 6.
b
Neli Kukovič, 5. b
Tjaša Bohl, 6. b
Maša Brumec, 5. a

3.
triada
Zara Potrč, 9. a
Lavra Kodrin, 7. b
Tim Škrget, 8. a

LIKOVNI NATEČAJ
mesto
1.
2.

1.
triada
Zoja Ploj, 2. a
Anžej Lorber, 3. b

3.

Igre naši dedkov in
babic, 1. c
Špela Pučko, 3. a

2.
triada
Neven Dudek, 5. a
Dominika Babič Vohar,
6. a
Marisa Gole, 4. a

3.
triada
Niko Toplak, 7. b
Maja Bešvir, 7. a
Lita Habjanič Menhart,
9. a

LIKOVNI NATEČAJI, RAZSTAVE IN TEKMOVANJA (mentorica: Tadeja Vraber)
ORGANIZATOR
JSKD

Lions Club

Erasmus +
OŠ Pesnica

TEMA NATEČAJA RAZRED,
št.
Srečanje lutkovnih 3.–6. r.
skupin
(17)
»Zeleni
piščanček«
Plakat miru 2021: 7. r. (8)
»Vsi smo
8. r. (1)
povezani«
9. r. (1)

Stavbna kulturna
dediščina
Likovni natečaj
Prešernijada »Moj
domači kraj –
dediščina na

7. r.
1.–9. r.
(50)

RAZSTAVA, NAGRAJENCI
Srebrno priznanje

Lana Štaner, 7. b – izbran
plakat
Ostali sodelujoči: Klara
Božnik, Lea Jerenko, Lucija
Švajger Stražišnik, Maks
Torbarina, Sara Celcer, Ameli
Hasanagić Eder, Nadja
Flašker, Lara Potrč, Zoja
Peršak Dugina
Mentorici Lea Bačnik in
Tadeja Vraber
Nagrajena dela so bila
razstavljena v avli šole,
priznanja podeljena na
proslavi ob kulturnem
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Unesco
Dnevi evropske
kulturne
dediščine

vsakem koraku«
Teden umetnosti

9. r. – LS3

Mladi raziskovalci

9. r. – LS3

prazniku.
Poslikava zunanje stene na
OŠ Pesnica.
Lončarjenje na kmetiji Eder.
Razstava lončenine v vitrinah
v avli šole.

7.2 ORGANIZACIJA PODROČNIH IN DRŽAVNIH TEKMOVANJ TER
OSTALIH AKTIVNOSTI
OŠ Pesnica je bila letos gostiteljica področnega Cankarjevega tekmovanja, ki sem ga
organizirala in je bilo izvedeno na daljavo.
Mihaela Fike
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8 PROJEKTI IN DODATNE AKTIVNOSTI
8.1 IZVAJANJE POSKUSA RAZVOJNEGA PROJEKTA RAP:
GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO
POČUTJE
Naša šola je v šolskem letu 2021/2022 nadaljevala delo v poskusu Razširjenega
programa (RaP).
V sklopu tega programa smo omogočili učencem 5 ur gibanja na teden, kar je
seštevek ur obveznega in razširjenega programa. Dejavnosti so bile prilagojene
razvojni stopnji učencev in njihovim sposobnostim. Naš cilj je bil, da poleg osnovnih
motoričnih spretnosti in ustvarjanja z gibanjem, kar smo razvijali z učenci nižjih
razredov, posvetimo precej časa gibanju za dobro počutje, umiritev in sprostitev ter
obogatimo sklope z dodatnimi vsebinami iz področij varnosti in zdravja ter prehrane.
Dodatne ure gibanja in ostalih vsebin se niso ocenjevale. Izvajale so se v času
podaljšanega bivanja, pred in po pouku (odvisno od posameznih razredov in urnika).
Med poukom imamo dva daljša odmora (25 minut). Eden od odmorov je namenjen
šolski malici, drugi pa rekreaciji učencev ali dodatnemu in dopolnilnemu delu z
učenci. Po pouku so se učenci lahko vključevali v različne dejavnosti (folklora,
masterchef, dramsko gledališki krožek, rdeči križ, šport …).
Delo v podaljšanem bivanju smo popestrili z dejavnostmi iz sklopa Hrana in
prehranjevanje, ki so jih izvajali učitelji podaljšanega bivanja v sklopu podaljšanega
bivanja ter z mnogimi interesnimi dejavnostmi, krožki in obogatitvenimi vsebinami
(športne urice, folklora, lutke, dramski krožek, šah, plesni krožek, ABC šport ...).
Dodatne ure gibanja so bile med učenci dobro sprejete in obiskane, prav tako so z
zanimanjem obiskovali dejavnosti v podaljšanem bivanju.
Mojca Polše

8.2 ERASMUS+
V šolskem letu 2021/2022 smo se, kolikor so nam epidemiološke razmere dopuščale,
držali dogovorov na ravni partnerjev in koordinatorja projekta ter ciljno-procesno
usmerjali samo izvedbo projekta.
Zaradi epidemije covid-19 smo bili primorani opustiti en del načrtovanih projektnih
dejavnosti, predvsem mobilnosti. Odpadla je mobilnost na Finsko, ki je bila planirana
za februar 2022. Zaradi slabih epidemioloških razmer smo ostali brez projektnih
partnerjev iz Italije in s tem tudi mobilnosti, ki je bila načrtovana tja.
Zaradi izpada mobilnosti v preteklem letu smo prvo mobilnost projektnih partnerjev v
letošnjem šolskem letu ponovno gostili mi v Sloveniji. Mobilnost je bila uspešno
izvedena, partnerji so imeli možnost spoznavati slovensko kulturno in tudi naravno
dediščino, tradicijo in kulinariko, hkrati pa so sodelovali na nekaj strokovnih
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razpravah v okviru različnih praks s področja predšolske vzgoje in šolskega učnega
sistema pri nas.
Drugo mobilnost smo z učenci uspešno izvedli aprila na Portugalsko (Madeira).
Spoznali smo portugalski izobraževalni sistem, okusili smo portugalsko tradicionalno
hrano in se naučili nekaj receptov, plesali smo ob njihovi tradicionalni glasbi ter se
naučili nekaj osnovnih besed v portugalščini. Spoznali smo, zgodovinske in kulturne
dediščino regije in države nasploh.
Tretjo mobilnost smo z učenci uspešno izvedli junija v Francijo. Spoznali smo
francoski izobraževalni sistem, okusili smo francosko tradicionalno hrano in se naučili
nekaj receptov, plesali smo ob njihovi tradicionalni glasbi ter se naučili nekaj
osnovnih besed v francoščini. Spoznali smo, zgodovinske in kulturne dediščino regije
in države nasploh.
V našem zavodu smo se trudili, da smo vključili celoten kolektiv v neposredne
zadolžitve projektnih nalog, od sodelovanj na mednarodnih sestankih do ostalih
zadolžitev na ravni zavoda.
Projektne naloge, ki smo jih izvršili v prvem projektnem letu:
- Izdelava prispevkov za spletno stran šole/vrtca.
- Izdelava skupnega PDF dokumenta o arhitekturnih simbolih in spomenikih
vseh projektnih držav.
- Izdelava skupnega DVD-ja o tradicionalnih plesih vseh partnerskih držav.
- Izdelava skupnega CD-ja o tradicionalnih pesmih vseh partnerskih držav.
- Dve video konferenci vseh projektnih partnerjev.
Romana Jošt in Lea Bačnik

8.3 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
TVU je bil v letošnjem šolskem letu izveden dvakrat. V septembru in oktobru 2021,
od 6. 9. do 10. 10. 2021, in v maju, od 12. 5. do 12. 6. 2022. Vse načrtovane
dejavnosti so bile izvedene.
ČETRTEK, 14. 9. 2021 ob 8.00 – OŠ Pesnica
OŽIVIMO PEŠPOTI PO DOMAČEM KRAJU (Mojca Polše)
V okviru športnega dne so se učenci od 1.–9. razreda podali na različne poti po
domačem kraju. Namen je bil spoznavati širšo okolico kraja, videti znamenitosti
domačega kraja in morda v prostih dneh tja povabiti tudi družino. Zato smo izbrane
poti označiti z zanimivimi pobarvanimi označevalci in jih podobno kot markacije
postaviti na vidna mesta. S tem smo spodbudili tako krajane kot obiskovalce občine,
da hodijo po naših poteh.
ČETRTEK, 30. 9. 2021 ob 10.00 – OŠ Pesnica
PIŽAMA (Jasna Bačani)
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K nam je v goste prišel Boštjan Gorenc – Pižama, pisatelj, prevajalec in stand-up
komik. Da bi popestrili njegov sprejem, smo učence povabili, da se nam pridružijo pri
oblikovanju pižam iz papirja. Pižame z raznolikimi vzorci so krasile prostor prireditve
in kasneje avlo šole.
SREDA, 6. 10. 2021 ob 8.00 – OŠ Pesnica
PLESNI UTRIP (Alenka Golija)
V okviru kulturnega dne so bile za učence od 6. do 9. razreda na OŠ Pesnica
izvedene plesne delavnice, kjer so se učenci pod vodstvom plesnih učiteljev Plesne
šole Samba naučili plesno koreografijo. Najpogumnejši so jo predstavili na skupinski
predstavitvi na igrišču pred šolo.
SREDA, 6. 10. 2021 ob 15.00 – OŠ Pesnica s podružnico Pernica
BABICE IN DEDKI NA OBISKU (Janja Dvoršak)
Učitelji podaljšanega bivanja so na delavnico povabili babice in dedke učencev 1. in
2. razreda, da so skupaj prisluhnili pravljici in izdelali ladjice iz odpadnega materiala v
podporo človekoljubnemu projektu »Šest milijonov ladjic za žrtve holokavsta«.
Ladjice smo predali Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor, kjer je skupina
mladih umetnikov iz teh ladjic izdelala umetniško instalacijo.
PETEK, 8. 10. 2021 ob 9.00 – Kmetija EDER
UGRIZNIMO V CESARIČINO JABOLKO – LIKOVNA KOLONIJA (Tadeja Vraber)
Učenci so se v okviru likovne kolonije seznanili, kako je bil naš kraj povezan s
sadjarsko dejavnostjo. Obiskali so didaktično kmetijo Eder, raziskovali zgodovino
domačega kraja, povezano z razvojem sadjarstva in ustvarjali lončene izdelke,
spominke, ki izhajajo iz sadjarske tradicije ter pripravili razstavo z naslovom
Ugriznimo v cesaričino jabolko. Razstavo v avli OŠ Pesnica si je bilo mogoče
ogledati do konca oktobra.
PONEDELJEK, 9. 5. 2022
TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI (Mihaela Fike)
V okviru športnega dne smo sodelovali v projektu Tek podnebne solidarnosti. Glavni
namen Teka podnebne solidarnosti je bil, da tečemo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki
jih posledice globalnih podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim
načinom življenja najmanj prispevali k njim. Ob tem smo s pretečenimi kilometri
gradili kroge solidarnosti okoli planeta Zemlja.
ČETRTEK, 12. 5. 2022 ob 8.00 – OŠ Pesnica
KULTURNE USTANOVE MARIBORA (Tadeja Vraber)
V okviru kulturnega dne so se učenci 6.–9. razreda podali na ogled kulturnih ustanov
Maribora, se seznanili z njihovim delovanjem in poslanstvom. Namen je bil
spoznavati kulturno dediščino domačega kraja in širše okolice ter znamenitosti
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2021/2022

50

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

Maribora. Morda v prostih dneh tja povabijo tudi družinske člane ter jih spodbudimo k
obisku kulturni ustanov.
PETEK, 13. 5. 2022 ob 8.00 – Kulturni dom Pesnica
KULTURNI UTRIP ŠOLE – KUŠ (Božena Arnejčič)
Za širšo publiko so se v Kulturnem domu Pesnica predstavili otroci iz vrtca Pesnica
ter učenci naše šole. Obiskovalci so si lahko ogledali lutkovno in gledališke predstave
ter uživali ob plesu mladih folkloristov in petju pevskega zbora.
PETEK, 20. 5. 2022 ob 15.30
ŠPORTNI POPOLDAN (učitelji OPB-ja)
Otroci s starši in starimi starši so se nam pridružili v športnemu popoldnevu, kjer so
se skupaj razgibali in se pomerili v športnih igrah. Dobili smo se v avli OŠ Pesnica
opremljeni s športnimi oblačili in obutvijo.
ČETRTEK, 26. 5. 2022 ob 9.00 – OŠ Pesnica
GRAFITI – LIKOVNA KOLONIJA v Tednu umetnosti (Tadeja Vraber)
Likovna kolonija je bila namenjena poslikavi zunanjih betonskih sten naše šole.
Devetošolci so se preizkusili kot grafitarji pod vodstvom znanega mariborskega
grafitarja Tea Ivančiča – TEOSONA.
PETEK, 27. 5. 2022 (od 15.00) in SOBOTA, 28. 5. 2022 (do 10.00)
NOČ »GROZLJIVEGA« BRANJA (Tatjana Dvoršak)
V petek so se učenci 6.–9. razreda, oboževalci grozljivk, predajali branju, ustvarjanju
in igram. V soboto so v avli šole razstavili svoje izdelke ter zaključili »grozljivo«
druženje.
SREDA, 1. 6. 2022 od 8.00 do 10.30 – OŠ Pesnica
PESNICA IMA TALENT in 6pack Čukur (Alenka Golija)
Dopoldan smo preživeli z glasbo. Predstavili so se talenti naše šole, s svojim
milozvočnim glasom nas bo razvajala naša bivša učenka Sara Brumen, rimali in
migali smo s 6pack Čukurjem.
PETEK, 3. 6. 2022 ob 10.30 – OŠ Pesnica
SPREJEM DRUGOŠOLCEV MED MLADE ČLANE RDEČEGA KRIŽA (Mateja
Matišić)
Učenci drugega razreda so postali mladi člani Rdečega križa. Prireditev je bila
sestavljena iz kratkega kulturnega programa, delavnic in pogovora o načinu in
namenu delovanja Rdečega križa.
PETEK, 10. 6. 2022 (od 18.00) in SOBOTA, 11. 6. 2022 (do 9.00)
NOČ BRANJA (Lea Vernik)
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Učenci razredne stopnje, ki so prebrali za bralno značko vsaj 10 knjig, so se lahko
udeležili noči branja. Družili so se ob različnih zabavnih aktivnostih, povezanih z
branjem.
TOREK, 7. 6. 2022 ob 17.00 – OŠ Pesnica
OŠ PESNICA RAJA (Mateja Matišić)
Prireditev ob zaključku šolskega leta je bila namenjena staršem in krajanom. Učenci
razredne stopnje so na veseli prireditvi pomahali v slovo preteklemu šolskemu letu in
z nasmehom pozdravili prihajajoče počitnice.
Koordinatorica: Tadeja Vraber

8.4 UNESCO ASP MREŽA ŠOL SLOVENIJE
Unesco šolski koordinator: Gordana Rubelj
Namestnik Unesco šolskega koordinatorja: Martina Rojs
1. Dejavnosti oz. akcije projekta:
1.1. Sodelovanje v projektih UNESCO pridruženih šol
Naslov projekta
Pošljimo sapico prijateljstva
Teden umetnosti
Skriti kotički mojega kraja
Unesco vrtički
Z odra na oder
Moder stol – nekdo misli nate

Mentor
Martina Rojs
Tadeja Vraber
Mihaela Fike
Dušanka Kolarič
Božena Arnejčič
Lea Vernik

1.2 Koordinacija projekta UNESCO pridruženih šol: Pošljimo sapico
prijateljstva (koordinatorica Martina Rojs)
V letošnjem šolskem letu je v projektu sodelovalo 10 Unesco osnovnih šol, 2 Unesco
vrtec, 2 srednji šoli, CUDV Radovljica, CKSG Portorož ter dve pobrateni šoli iz
Srbije. Skupaj razvijamo vrednote, kot so zaupanje, sodelovanje, strpnost,
spoštovanje in humanost.
Tako kot lansko šolsko leto nam tudi v letošnjem zaradi pandemije projekta na šoli ni
uspelo izvesti v skladu z vsemi zastavljeni cilji, aktivnostmi in nalogami. Ni nam
uspelo izvesti niti enega srečanja s starostniki v Domu starejših ldila. Smo pa
sodelovanje izpeljali na načine, pri katerih smo poskrbeli za zdravje in dobro počutje
varovancev doma Idila.
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2021/2022

52

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

S projektom Pošljimo sapico prijateljstva smo uresničili temeljne cilji projekta, ki smo
si jih zadali, in sicer: razvijanje štirih Delorsovih stebrov (Učiti se, da bi vedeli: s
projektom smo ohranili povezanost in sožitje med generacijami ter učenje od
starejših in obratno; Naučiti se živeti skupaj: vzdržujemo pristne prijateljske
medgeneracijske odnose, ki omogočajo izmenjavo znanja ter izkušenj s poudarkom
na vzgoji v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje, učimo nenasilno
reševanje konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov; Učiti se delati:
starostnikom smo pomagali pri načrtovanju in izvedbi ustvarjalnih delavnic, aktivnem
preživljanju prostega časa, izmenjavi znanj ter spretnosti; Učiti se biti: poudarek smo
dali na razvijanju skupnih vrednot: zaupanja, sodelovanja, strpnosti, spoštovanja in
humanosti).
Skozi ves projekt smo sledili ciljem trajnostnega razvoja, kar pomeni opremiti učence
z znanji in spretnostmi, ki bi jih spodbujale h kulturi nenasilja in miru, spoštovanju
kulturne raznolikosti, navedle k zavedanje o težavah, katerih del smo ter morebitnih
rešitvah, ki jih skupaj ustvarjamo.
2. Kratka evalvacija realiziranih ciljev:
V šolskem letu 2021/22 smo realizirali vse načrtovane aktivnosti.
V letošnjem šolskem letu smo se dotaknili vseh štirih Delorsovih stebrov
vseživljenjskega učenja: 1. Učiti se, da bi vedeli, 2. Učiti se, da bi znali delati, 3. Učiti
se, da bi znali živeti skupaj in 4. Učiti se biti. Poudarili pa smo predvsem dva izmed
štirih stebrov. In sicer učiti se, da bi znali živeti skupaj in učiti se, da bi znali delati.
Oba stebra smo učinkovito in nevsiljivo prepletali med seboj tako v okviru pouka kot
tudi dodatnih projektov in dejavnosti, ki potekajo na šoli (npr. prostovoljstvo, kulturni
dogodki, dnevi dejavnosti, povezovanje s šolami v Sloveniji in v tujini na različnih
področjih).
Največji napredek v tem šolskem letu je, da smo nekatere načrtovane dejavnosti
uspeli prilagoditi danim razmeram in jih uspešno tudi zaključili.
Letošnje šolsko leto smo nadaljevali s projektom risanja grafitov, ki smo ga v
lanskem letu izvedli v okviru Tedna umetnosti. Tako smo tudi letošnji Teden
umetnosti, ki se je izvedel v mesecu maju 2022 pod pokroviteljstvom UNESCA in
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, posvetili grafitarstvu. V ospredje smo dali
temo Mladi in dediščina. Raziskovali smo pozabljeno in na novo odkrito kulturno
dediščijno – Pesniški viadukt, ki smo ga izbrali tudi za Unesco dediščino, ki jo bomo
raziskovali v naslednjem šolskem letu.
Tudi v letošnjem šolskem letu je bilo v ospredju spoštovanje človekovih pravic in
spodbujanje h kulturi miru in nenasilja. Sodelovali smo v projektu Šoa – spominjamo,
Crocus projekt, Maraton pisanja apelov, Pišem za pravice v okviru Amnesty
International. Z vsemi aktivnostmi smo nagovarjali učence na trajno pomnjenje in
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aktivno vključevanje in uspeli izpeljati tudi tiste aktivnosti, ki so potekale zaradi
epidemije v nekoliko okrnjeni obliki ali pa na daljavo.
Nadaljevali smo z mednarodnim sodelovanjem v Erasmusu+, ki spodbuja
medkulturni dialog, pomaga k bogatenju kulturne raznolikosti in povezovanju različnih
kultur, skupnosti in ljudi. Spoznavali smo raznoliko Evropsko kulturno dediščino in
izpeljali izmenjave učiteljev in učencev, gostili partnerske šole ter obiskali partnerske
šole na Portugalskem in v Franciji. Vse aktivnosti smo uspeli izpeljati v živo, tako da
smo uspešno izpeljali tudi vse izmenjave učencev in učiteljev.
Obeleževali smo Teden vseživljenjskega učenja in organizirali številne prireditve, ki
so bile namenjene tako učencem kot zunanjim obiskovalcem in tako spet ponovno
oživili prireditveno dogajanje, ki je bilo v prejšnjih dveh letih oteženo zaradi epidemije.
Cilji in vsebine, ki smo jih še posebej poglabljali:
- navajanje učencev na vrednote kot so dobrodelnost, humanost,
medkulturnost, spoštovanje itd.;
- vzgajanje za mir, sodelovanje, strpnost in nenasilje;
- spodbujanje k skrbi za zdravo in prijazno okolje;
- razvijati pozitiven odnos do domače in tuje kulturne dediščine;
- razvijati medkulturno ozaveščenost in krepiti medkulturni dialog;
- razvijati medgeneracijsko sodelovanje;
- obeleževanje mednarodnih dni;
- razvijanje kvalitete izobraževanje in idealov Unesca.
V letošnjem šolskem letu smo vključili v delo naše šole sledeče Unesco teme:
- diskriminacija
- enakopravnost spolov
- okolje
- solidarnost
- šport
- trajnostni način življenja
- vrednote in stališča
- zdrav način življenja
Dejavnosti in projekte smo izvajali pri posameznih predmetih, razrednih urah,
podaljšanemu bivanju, nekaj pa tudi v okviru dodatnega dela in raziskovanja. Pri
pouku in razrednih urah smo obeleževali mednarodne Unesco in druge svetovne
dneve. S temi in vsemi ostalimi Unescovimi aktivnostmi smo na naši šoli krepili
sodelovanje, medgeneracijsko povezovanje, odgovornost do drugih in sebe ter
spoznavali medkulturno raznolikost. Učenci so se radi udeleževali Unescovih
projektov.
Šolsko leto lahko ocenimo za uspešno.
Koordinatorica projekta: Gordana Rubelj
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8.5 ZDRAVA ŠOLA
Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in
mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na
telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in
starše.
Naša šola uradno sodeluje v mreži od šolskega leta 2016/2017, čeprav je večina
načrtovanih dejavnosti potekala že pred tem.
»Rdeča nit« projekta v letošnjem šolskem letu je bila: Čas za zdravje je čas za nas. S
tem geslom so zajete različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse
generacije.
V šolskem letu 2021/2022 smo izvajali načrtovane aktivnosti in sodelovali v projektih:
 razširjen program (RaP) – gibanje in zdravje za dober telesni in duševni razvoj
(rekreativni odmor, športmiks, odbojka, nasilje stop!, masteršef),
 obogatitvene dejavnosti v OPB (športne urice, ustvarjalne urice),
 šolski vrt,
 projekt »Pošljimo sapico prijateljstva« – sodelovanje z varovanci Doma
starejših Idila,
 medsebojna razredna pomoč med učenci,
 sprejem mladih članov RK,
 eko ozaveščanje,
 naravoslovni dnevi,
 športni dnevi,
 atletski mnogoboj,
 medrazredne športne igre,
 športna tekmovanja,
 športno popoldne s starši,
 plavalni tečaj v 1., 3. in 4. razredu,
 šola v naravi (4., 5., 6. in 7. razred),
 planinski krožek, naravoslovni krožek, plesni krožek, folklora,
 teden vseživljenjskega učenja,
 izbirni predmeti s področja športa v 7., 8. in 9. razredu,
 neobvezni izbirni predmeti s področja športa od 4. do 6. razreda,
 projekt Šolska shema (Šolsko sadje in zelenjava, Šolsko mleko),
 projekt Tradicionalni slovenski zajtrk,
 sadje ali zelenjava v času malice na jedilniku vsak dan,
 prizadevanje za kulturnejše prehranjevanje v šolski jedilnici,
 spodbujanje k zmanjševanju hrupa v jedilnici,
 bonton pri jedi (razredne ure),
 dan brez uporabe mobilnega telefona,
 čistilna akcija,
 tek podnebne solidarnosti.
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Nekaj načrtovanih dejavnosti zaradi neugodnih epidemioloških razmer nismo izvedli.
Te so: akcija Drobtinica, kviz iz znanja prve pomoči, projekt Zlata ščetka, Mini
olimpijada, Daničina štafeta.
Vodja tima: Mojca Hrastnik

8.6 KULTURNA ŠOLA
Naziv »Kulturna šola« za obdobje 2017–2022 smo pridobili zaradi izjemno bogatega
nabora kulturnega udejstvovanja na številnih področjih. Vsako leto v poročilu
zberemo zavidljivo število kulturnih dogodkov, ki smo jih izvedli v šoli ali izven ter
zajeten seznam drugih dejavnosti, povezanih z različnimi kulturnimi področji. V letu
2022 Javni poziv ni bil objavljen, na JSKD pripravljajo celovito prenovo projekta, da
bo še bolj prijazen do vseh sodelujočih in bo aktivno spodbujal kulturno umetnostno
vzgojo v dobro vseh. Šolam, ki jim je naziv potekel, se je le-ta podaljšal do
prihodnjega leta, do leta 2023.
Lea Rumež

8.7 POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA
Na naši šoli že vrsto let poteka projekt z naslovom Pošljimo sapico prijateljstva, v
katerem sodelujemo z Domom starejših Idila v Vukovskem dolu. Učenci se v
spremstvu učiteljic udeležijo delavnic oziroma pripravijo različne delavnice in
dejavnosti za oskrbovance in oskrbovanke tega doma. Sodelujemo tudi s
pobratenima srbskima osnovnima šolama Jovana Popovića iz Kruševca in Beograda.
Tako kot lansko šolsko leto nam tudi v letošnjem žal zaradi pandemije projekta na
šoli ni uspelo izvesti v skladu z vsemi zastavljeni cilji, aktivnostmi in nalogami. Ni nam
uspelo izvesti niti enega srečanja s starostniki v Domu starejših ldila. Smo pa
sodelovanje izpeljali na načine, pri katerih smo poskrbeli za zdravje in dobro počutje
varovancev doma Idila.
V mesecu oktobru smo z učenci zbirali in barvali kamenčke. Nanje smo zapisali lepe
misli in želje. Kamenčke so ustvarjali tudi v domu starejših Idila in v mesecu
novembru smo si kamenčke ob mednarodnem dnevu prijaznosti (15. 11. 2021)
izmenjali. Učenci so bili nad izdelanimi kamenčki navdušeni in z veseljem izbrali vsak
svojo lepo misel, ki so jim jih namenili starejši.
V mesecu decembru je na naši šoli potekala božično-novoletna proslava in hkrati
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti naše države, Slovenije. Želeli smo, da
so del te proslave tudi oskrbovanci Doma starejših Idila, zato smo jo posneli in poslali
v dom. Na tak način so si lahko oskrbovanci poleg proslave ogledali tudi kakšna
znanja in talente imajo naši učenci in učenke.
V mesecu aprilu smo za starše in učence OŠ Pesnica in podružnica Pernica
organizirali velikonočne delavnice. Starši in otroci so izdelovali razne izdelke na temo
velike noči. Pri tem smo sodelovali tudi z Domom starejših Idila. Vodstvo doma,
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zaposleni in oskrbovanci so nam prijazno in nesebično donirali izdelke, ki so jih
oskrbovanci in zaposleni izdelali sami. Naši učenci in njihovi starši so bili nad njimi
navdušeni.
Na teh delavnicah smo zbirali prostovoljne prispevke, katere bomo v bodoče namenili
za nakup dodatne literature v naši šolski knjižnici.
K projektu se je prijavilo 10 Unesco osnovnih šol, 2 Unesco vrtec, 2 srednji šoli,
CUDV Radovljica, CKSG Portorož ter že omenjeni dve pobrateni šoli iz Srbije, kar
nam je v veliko zadovoljstvo, saj skupaj razvijamo vrednote kot so zaupanje,
sodelovanje, strpnost, spoštovanje in humanost. Ocenjujemo, da smo rezultat
projekta, ki je znati živeti skupaj, kljub naši različnosti, kljub nastali situaciji, dosegli.
Prav tako verjamemo, da medgeneracijsko povezovanje, sodelovanje, pomoč in
prostovoljstvo prinaša vsem sodelujočim novo kvaliteto življenja, da na eni strani
zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti, lajša osamljenost ter krepi duševno in
telesno zdravje, po drugi strani pa bogati mlade z izkušnjami.
S projektom Pošljimo sapico prijateljstva smo uresničili temeljne cilji projekta, ki smo
si jih zadali, in sicer:
-

-

razvijanje štirih Delorsovih stebrov (Učiti se, da bi vedeli: s projektom smo
ohranili povezanost in sožitje med generacijami ter učenje od starejših in
obratno; Naučiti se živeti skupaj: vzdržujemo pristne prijateljske
medgeneracijske odnose, ki omogočajo izmenjavo znanja ter izkušenj s
poudarkom na vzgoji v strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje,
učimo nenasilno reševanje konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov;
Učiti se delati: starostnikom smo pomagali pri načrtovanju in izvedbi
ustvarjalnih delavnic, aktivnem preživljanju prostega časa, izmenjavi znanj ter
spretnosti; Učiti se biti: poudarek smo dali na razvijanju skupnih vrednot:
zaupanja, sodelovanja, strpnosti, spoštovanja in humanosti)
izboljšati kakovost človekovega življenja,
spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov,
ohranjanje povezanosti in sožitje med generacijami ter učenje od starejših,
spodbujanje medgeneracijske solidarnosti in medsebojne pomoči,
spreminjanje osebnega odnosa in ravnanja,
povezovanje s širšo lokalno skupnostjo,
učiti nenasilno reševanje konfliktov, predvsem pa življenja brez predsodkov.

Skozi ves projekt si prizadevamo k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja, kar pomeni
opremiti učence z znanji in spretnostmi, ki bi jih spodbujale h kulturi nenasilja in miru,
spoštovanju kulturne raznolikosti, navedle k zavedanje o težavah, katerih del smo,
ter morebitnih rešitvah, ki jih skupaj ustvarjamo.

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2021/2022

57

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

Medgeneracijsko povezovanje prinaša vsem sodelujočim novo kvaliteto življenja; na
eni strani zagotavlja občutek sprejetosti in varnosti, lajša osamljenost ter krepi
duševno in telesno zdravje; po drugi strani pa bogati mlade z izkušnjami.
Glede na dobro odzivnost in sprejetost projekta Pošljimo sapico prijateljstva bomo v
naslednjem šolskem letu z njim z veseljem nadaljevali. Vodilo nam bo
medgeneracijska povezanost, spodbujanje h kulturi nenasilja in miru ter spoštovanje
kulturne raznolikosti.
Martina Rojs

8.8 POLICIST LEON SVETUJE
Zaradi epidemije in izvajanja omejevalnih ukrepov (priporočila NIJZ in protokol šole)
projekt ni bil izveden.
Zdenka Tobias in Vesna Bračko

8.9 PROJEKT SLOVENŠČINA NA DLANI
OŠ Pesnica je sodelovala v projektu Slovenščina na dlani, ki je namenjen izdelavi
interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. Izvajati se je začel avgusta
2017 in se je v letošnjem šolskem letu uspešno zaključil. Namen projekta je bil
izdelati inovativno interaktivno učno e-okolje, namenjeno bogatitvi pouka
slovenskega jezika. Dokument smo na šoli sprejeli 29. 6. 2020.
Gordana Rodinger in Mihaela Fike

8.10 PROJEKT NA-MA POTI
(Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in
Interaktivnost)
Vzgojno izobraževalni zavod Osnovna šola in Vrtec Pesnica sta se skupaj s
podružničnima enotama Pernica, v šolskem letu 2016/2017 priključila projektu NAMA POTI. Projekt je financiran iz strani Republike Slovenije in Evropske unije.
Težnja projekta je razviti in preizkusiti primere dobre prakse in razviti didaktične
pristope in pedagoške strategije, ki bi še dodatno okrepile razvoj kritičnega mišljenja
in reševanja problemov z vidika matematične, finančne in naravoslovne pismenosti.
V končni fazi projekta pa bo projektni tim, na podlagi zbranih primerov dobre prakse
pripravil še t. i. vertikalni izvedbeni učni načrt VIZ.
Projekt je celota 7 fakultet in 97 VIZ. Naš VIZ je vključen v razvojnem delu projekta.
Trenutna vodja projekta skrbi za to, da povezuje učitelje oziroma člane projektnega
tima z delom ZRSŠ. V projektni tim je vključenih 12 učiteljev iz obeh enot šole in
različnih starostnih in predmetnih področij ter 4 vzgojiteljice iz obeh enot vrtca in
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različnih starostnih skupin otrok. V delo projektnega tima se vključuje tudi ravnatelj.
Pri izpeljavi nekaterih dejavnosti pa občasno sodelujejo še preostali strokovni delavci
na šoli.
Na začetku šolskega leta so učitelji načrtovali svoje delo in dejavnosti namenjene
projektu načrtovali v svojih letnih pripravah.
V šolskem letu 2021/2022 se je ena članica udeležila izobraževanja Celostno o
naravoslovni pismenosti, ki je potekalo na daljavo preko okolja MS Teams. Na voljo
so bili tudi različni samostojni webinarji v spletni učilnici projekta. Poleg tega so se
člani projektnega tima lahko udeležili treh regijskih mreženj med razvojnimi in
implementacijskimi VIZ-i, kjer so bili predstavljeni primeri dobrih praks. Eno mreženje
je organizirala vodja projektnega tima, ki je bilo horizontalno in namenjeno vrtcem.
Drugo mreženje je bilo horizontalno in namenjeno osnovnim šolam, tretje mreženje
pa je bilo vertikalno in je bilo namenjeno vsem članom projektnega tima. Pri vseh
mreženjih so sodelovali tudi naši člani tima in predstavljali svoje primere dobre
prakse. Vse je potekalo na daljavo.
Pri pouku oz. delu v vrtcu so člani projektnega tima preizkusili veliko število
didaktičnih pristopov in strategij v skladu s cilji predpisanimi v učnem načrtu. Pri
zasnovanju dejavnosti so učiteljem bili v pomoč gradniki in podgradniki matematične,
naravoslovne in finančne pismenosti, ki so bili pripravljeni tekom srečanj projektnih
vodij razvojnih VIZ-ov ter delovnih timov za matematično in naravoslovno pismenost.
Izoblikoval se je tudi skupni dokument, izvedbeni kurikul za vrtec in šolo, ki združuje
vse izvedene primere dejavnosti in dokazuje razvoj posameznih podgradnikov in
drugih elementov projekta, ki jih želimo razvijati pri otrocih in učencih v procesu
pouka oz. vzgojno-izobraževalnega dela. To so veščine kritičnega razmišljanja,
odnos do naravoslovja in matematike in reševanje avtentičnih problemov. Ta
izvedbeni kurikul se iz leta v leto dopolnjuje in širi.
Proti koncu šolskega leta smo se malo osredotočili tudi na medsebojne hospitacije, ki
so potekale po vnaprej predlaganem protokolu za izvajanje hospitacij v sklopu
projekta. Ocenjujem, da so bile zelo uspešne in bi bilo vredno z njimi nadaljevati in jih
širiti na celoten kolektiv.
V sklopu projekta smo v jesenskem in spomladanskem času izvajali evalvacijo
napredka matematične in naravoslovne pismenosti, in sicer v 3., 6. in 9. razredu.
Vodja projektnega tima se je vključevala v redna delovna srečanja namenjena
vodjem projekta ter delovna srečanja delovnega tima za kritično mišljenje.
Tamara Jurše
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8.11 LIKOVNA KOLONIJA
Ugriznimo v cesaričino jabolko – Po poteh tradicije sadjarstva v domačem
kraju
Likovna kolonija je bila izvedena v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in v
Tednu kulturne dediščine, 8. oktobra 2021.
Učenci so v okviru likovne kolonije spoznali, kako je bil naš kraj povezan s sadjarsko
dejavnostjo. Obiskali so didaktično kmetijo Eder, raziskovali zgodovinski razvoj
domačega kraja, povezan z razvojem sadjarstva, ustvarjali so lončene izdelke,
spominke, ki izhajajo iz sadjarske tradicije. Preizkusili so se na lončarskem vretenu
ali lončenino oblikovali s prostimi rokami in kiparskimi modelirkami. Njihovi izdelki so
krasili stekleno vitrino v avli šole.
Grafiti – poslikava zunanje stene šole v Tednu umetnosti
Zaključni del likovne kolonije, namenjen dokončanju poslikave zunanje stene šole, se
je odvil v Tednu umetnosti, 26. 5. 2022. V goste smo povabili znanega mariborskega
grafitarja Tea Ivančiča – Teosona. Z devetošolci je izvedel delavnico grafitarstva in
jih podučil o primerni uporabi sprejev. Učenci so se pred poslikavo lotili idejne
zasnove grafita, ki je povezan s trajnostnimi, okolju prijaznimi rešitvami na temo
Mladi in dediščina. Raziskujemo pozabljeno in na novo odkrito kulturno dediščino –
Pesniški viadukt. Z njim so povezane zgodbe o železnici, ki je spremenila podobo
Pesniške doline in vplivala na razvoj našega kraja. Tako smo preteklost povezali s
sedanjostjo in prihodnostjo ter z grafitom soustvarili današnjo podobo kraja in
razmišljali o potencialu kulturne dediščine v prihodnosti. Z umetniško akcijo –
grafitiranjem so se učenci aktivno vključili v ohranitev dediščine v domačem kraju in
predstavili Pesniški viadukt kot izhodišče novega znaka šole.
Mentorica: Tadeja Vraber

8.12 PROJEKT KROKUS
Tudi letošnje šolsko leto smo sodelovali v mednarodnemu projektu Krokus (The
Crocus project) pod pokroviteljstvom Sinagoge Maribor. Projekt Krokus je namenjen
mladim od desetega leta dalje, da bi se spominjali vseh otrok, ki so umrli v
holokavstu, genocidu nad Judi, med drugo svetovno vojno. Učenci vrtnarskega
krožka so, pod mentorstvom Dušanke Kolarič, uredili nasad pred šolo in ga pripravili
za sajenje čebulic rumenega žafrana. Učiteljica zgodovine Gordane Rubelj je
predstavila zgodbo dečka Tommya in s tem usodo številnih judovskih otrok med
drugo svetovno vojno. Z zgodbo so učenci spoznali pomen sajenja čebulic rumenega
žafrana.
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Uro smo zaključili s sajenjem 76 čebulic rumenega žafrana v spomin in opomin, da
se to ne bo več ponovilo. Tako nas je cvetenje rumenih žafranov spomladi spomnilo
in opomnilo na žalostno preteklost in upanje v boljši in strpnejši svet.
Mentorica Gordana Rubelj

8.13 ŠOA – SPOMINJAMO SE
Tudi letos smo na naši šoli obeležili 27. januar mednarodni dan spomina na žrtve
holokavsta. Na ta dan se spominjamo vseh žrtev temnega obdobja človeške
zgodovine. Govorimo o drugi svetovni vojni in holokavstu.
Letos smo sodelovali v projektu tako, da smo pri razrednih urah izdelovali papirnate
ladjice v spomin na žrtve holokavsta. S tem dogodkom bomo podprli tudi projekt Šest
milijonov ladjic za šest milijon žrtev, ki ga je pripravila Srednja ekonomska šola
Maribor.
Cilj projekta Šest milijonov ladjic: spomin na preteklost in rešitev za prihodnost je bilo
izdelati omenjeno število papirnatih ladjic in s tem ponazoriti število žrtev holokavsta.
Koordinatorica projekta: Gordana Rubelj

8.14 EKO VRT
Na OŠ Pesnica šesto leto skupina učencev od 2. do 5. razreda skrbi za šolski vrt. Pri
delu upoštevamo načela ekološkega vrtnarjenja. Na vrtu ne uporabljamo gnojil in
škropiv za škodljivce.
Zaradi ureditve igralnih površin v projektu občine Pesnica Razgibajmo se se je naš
vrt nekoliko spremenil. Talni vrt, na katerem smo pridelovali zelenjavo, sta zamenjali
dve visoki gredi. V eno smo posejali redkvico in korenje, v drugo pa posadili zgodnji
krompir. Učenci, ki so člani krožka že dlje časa, so spoznali prednosti visokih gred,
saj nam je letos prvič uspelo vzgojiti zdravo in debelo redkvico, ki smo jo že pojedli.
Zaradi novega prometnega režima so nam za šolo kot prometne ovire postavili
betonska korita. Nekatera so že bila zasajena s sivko in mačehami, v nekaterih pa ni
raslo nič. Izkoristili smo jih in posadili zgodnje zelje, kolerabo in solato.
Ker za zasajeno cvetje v ostalih koritih nihče ne skrbi, smo posvojili tudi te. Posejali
smo astre in cinije, ki bodo nadomestile odcvetele mačehe.
Drugi del vrta predstavlja brežina pred šolo in gredice okoli dreves. V tem delu smo
že prvo leto zasadili zeliščni vrt. Zelišča redno uporabljajo v šolski kuhinji pri pripravi
malice in kosila. Nekaj smo jih letos posušili in jih bomo prodajali na novoletnem
sejmu. V času poletne vročine se odžejamo z vodo, ki ji dodajamo meto in meliso.
Ker nam zelo uspeva meta, bomo skuhali metin sirup, ki ga bodo učenci lahko
odnesli domov, nekaj pa ga bomo pustili v šolski kuhinji.
Ker smo v jeseni poželi sivko, ki je imamo res veliko, smo v času, ko delo na vrtu še
ni mogoče, izdelovali dišavne blazinice. Raziskovali smo, na katere načine lahko
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razmnožujemo rastline. Naredili smo potaknjence plezalk, jih postavili v kozarec z
vodo in ko so pognali korenine, posadili. Člani krožka so jih poklonili mamam za
rojstni dan. V lončke smo posadili semena jedilnih buč, ki so zelo hitro vzklila.
Odnesli so jih domov, višek pa smo skupaj z dišavnimi blazinicami prodali na
velikonočnem sejmu.
Sodelujemo tudi v projektu Medoviti drevoredi. Posejali smo sončnice, ki jih bomo
posadili ob igrišču in s tem čebelam omogočili obilo paše.
Mentorica: Dušanka Kolarič

8.15 DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE
Ugriznimo v cesaričino jabolko – Po poteh tradicije sadjarstva v domačem
kraju
Likovna kolonija je bila izvedena v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in v
Tednu kulturne dediščine, 8. oktobra 2021.
Učenci so v okviru likovne kolonije spoznali, kako je bil naš kraj povezan s sadjarsko
dejavnostjo. Obiskali so didaktično kmetijo Eder, raziskovali zgodovinski razvoj
domačega kraja, povezan z razvojem sadjarstva, ustvarjali so lončene izdelke,
spominke, ki izhajajo iz sadjarske tradicije. Preizkusili so se na lončarskem vretenu
ali lončenino oblikovali s prostimi rokami in kiparskimi modelirkami. Njihovi izdelki so
krasili stekleno vitrino v avli šole.
Mentorica: Tadeja Vraber

8.16 TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odzvali vabilu za sodelovanje v projektu Tek
podnebne solidarnosti, ki ga vodi Slovenska Karitas. Glavni namen Teka podnebne
solidarnosti je, da ljudje tečejo v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih posledice globalnih
podnebnih sprememb najbolj prizadenejo, čeprav so s svojim načinom življenja
najmanj prispevali k njim. Ob tem s pretečenimi kilometri gradimo kroge solidarnosti
okoli planeta Zemlja.
Učenci so letos tekli na športnem dnevu, 9. maja. Učenci so izbrali in napisali namen,
za kaj/koga bodo tekli. Tekli so učenci od 1. do 9. razreda in skupaj pretekli 201,3
km. S sodelovanjem v projektu Tek podnebne solidarnosti so učenci ozavestili vpliv
posameznika v razvitem svetu na podnebne spremembe in na življenje ljudi v Afriki.
Razmišljajo o ljudeh v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj
prizadenejo. Svojo solidarnost so nadgradili še z razmišljanjem o tem, kaj lahko sami
naredijo v vsakdanjem življenju, da bodo konkretno vplivali na ljudi, katerim so tek
namenili.
Mihaela Fike
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8.17 PROJEKTI IN DELAVNICE V OPB – PESNICA
V tem šolskem letu smo izvedli vse načrtovane delavnice, in sicer:
 10. 2021 – Babice in dedki na obisku, na kateri smo izdelovali papirnate
ladjice v okviru projekta v spomin na žrtve holokavsta,
 29. 11. 2021, na kateri smo praznično okrasili šolo,
 20. 5. 2022, na kateri so se učenci in starši pomerili v športnih igrah.
Janja Dvoršak

8.18 PROJEKTI IN DELAVNICE V OPB – PERNICA
V letošnjem šolskem letu smo v OPB izvedli vse tri načrtovane delavnice.
Prva je bila izvedena 6. 10. 2021 za učence 1. in 2. razreda ter njihove stare starše.
Na delavnici smo skupaj izdelovali ladjice iz papirja in s tem sodelovali v projektu
papirne ladjice v spomin na žrtve holokavsta.
Drugo delavnico smo izvedli 2. 12. 2021, na kateri so učenci izdelovali božične
voščilnice.
Zadnja delavnica je potekala 20. 5. 2022 v Pesnici, kjer so se učenci in starši matične
in podružnične šole pomerili v športnih igrah.
Tjaša Rakuša in Tamara Rakovič

8.19 PROJEKTI, POVEZANI Z BRANJEM
RASTEM S KNJIGO
Projekt Rastem s knjigo – slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu so pripravili Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport ter Zveza splošnih knjižnic. Cilji tega projekta so učencem predstaviti pomen
branja, splošno knjižnico, spodbuditi večje sodelovanje med splošnimi in šolami,
promovirati vrhunske slovenske avtorje s področja mladinskega leposlovja.
9. 11. 2021 smo obiskali Knjižnico Pesnica, enoto Mariborske knjižnice, tako kot
običajno. Pričakala nas je knjižničarka in vodja Knjižnice Šentilj, Sabina Kotnik.
Učencem je predstavila projekt, storitve Mariborske knjižnice (mCOBISS, Audibook
…) in povabila k obisku splošnih knjižnic. Motivirala jih za branje podarjene knjige
pisatelja Vinka Möderndorferja, Jaz sem Andrej.
Obisk knjižnice je bil učencem všeč, z zanimanjem so sodelovali, predstavitev knjige
jih je pritegnila.
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MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH KNJIŽNIH DEL
Projekt je osnovalo Društvo Bralna značka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo
za knjigo. Ti dvoji tudi prispevajo knjige iz svoje zaloge. Osrednja cilja projekta sta
več branja oz. več bralcev in več medgeneracijskega povezovanja. Ob branju
mladinskih knjig želimo povezati mlade bralce 3. triletja OŠ, srednješolce in odrasle
bralce.
Na srečanju, izvedenem 20. 1. 2022, nas je družila knjiga Jaz sem Andrej, avtorja
Vinka Möderndorferja. Knjiga je ponudila zelo dobro izhodišče za pogovor o odnosih
v družini.
Jasna Bačani

8.20 MEDNARODNO SODELOVANJE
8.20.1 OŠ JOVAN POPOVIČ, KRUŠEVAC (SRBIJA) IN OŠ JOVAN POPOVIĆ,
BEOGRAD (SRBIJA)

Zaradi neugodnih epidemioloških razmer ni prišlo do načrtovanih izmenjav.
Koordinatorica programa: Vesna Bračko
8.20.2 OŠ DARDA (HRVAŠKA)
Zaradi neugodnih epidemioloških razmer ni prišlo do načrtovanih izmenjav.
Koordinatorica programa: Simona Knehtl

8.21 DODATNE AKTIVNOSTI
8.21.1 PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA IN EKO BRALNA ZNAČKA
V šolskem letu 2021/22 je od 344 učencev osvojilo bralno značko 136 učencev, kar
je 39,5 %. V prvem triletju je bralno značko zaključilo 75 %, v drugem triletju 35 % in
v tretjem triletju 9 % učencev.
Posebej nagrajenih si bili trije »zlati bralci« – učenci 9. razreda, ki so bili bralni znački
oz. branju zvesti vseh 9 let. To so:
- Ana Klobasa Miteva
- Aljaž Valentan in
- Filip Zavernik
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71 učencev se je uvrstilo med naj bralce. Prebrali so 10 ali več knjig. Učenci od 1.–5.
razreda so bili nagrajeni z nočjo branja (10. 6. 2022), učenci od 6–9. razreda pa s
knjižno nagrado.
30. 9. 2021 smo gostili pisatelja in prevajalca Boštjana Gorenca – Pižamo. Izvedel je
dva nastopa – za predmetno in razredno stopnjo. Učenci iz podružnice so se nam
pridružili v Pesnici.
Ob svetovnem dnevu otroka (20. 11.) nam je Društvo prijateljev mladine Pesnica
podarilo nastop pisatelja Primoža Suhodolčana. Obiskal nas je 26. 11. 2021. Izvedel
je tri nastope: za razredno stopnjo v Pernici, dva nastopa za razredno in predmetno
stopnjo v Pesnici.
Učenci od 6. do 9. razreda, ki so zaključili bralno značko (takšnih je bilo 23), so se
lahko udeležili noči branja. Noči branja Ko se zmrači, ki sva jo organizirali z učiteljico
Tatjano Dvoršak, se je 27. 5. 2022 udeležilo 9 učenk (8 šestošolk in 1 osmošolka).
Bralne noči za naj bralce od 1. do 5. razreda se je 10. 6. 2022 udeležilo 60 učencev.
Gostji večera sta bili pravljičarka Zdenka Gajser iz Mariborske knjižnice in pisateljica
Alenka Spacal. Organizacijski vodji sta bili Lea Vernik in Mateja Matišič.
Podelitev priznanj in knjižnih nagrad smo izvedli 24. junija 2022 na zaključni šolski
prireditvi.
Jasna Bačani
8.21.2 DEBATNI KLUB
DATUM: oktober, november in januar debatni turnirji na daljavo, v mesecu marcu
državni debatni turnir v Domžalah – v organizaciji Zavoda za kulturo dialoga
Učenci Aljaž Jagodič (9. b), Nikita Herzog ( 9. b) in Mihael Truntič (9. a) so se
udeležili debatnih delavnic in debatnih turnirjev na nacionalni in državni ravni.
Učenci so bili izjemno motivirani ter uspešni. Na zadnjem, državnem turnirju, so
dosegli 4. mesto med 40 ekipami.
Tatjana Dvoršak
8.21.3 NOČ BRANJA
V petek, 10. 6. 2022, se je v šolski avli zbralo 60 otrok. Vsi pripravljeni, da prespijo v
šoli. Tekom šolskega leta so prebrali in predstavili 10 književnih del, kar jim je
omogočilo druženje na noči branja za učence od 1. do 5. razreda. Po uvodni
predstavitvi dogodka je bil čas za pravljico. Pripovedovali sta jih pravljičarki Zdenka
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Gajser iz Mariborske knjižnice in pravljičarka ter ilustratorka Alenka Spacal. Za tem je
sledilo poustvarjanje na različnih delavnicah. Otroci so imeli na izbiro kiparjenje,
slikanje, oblikovanje naprstnih lutk, poustvarjalno pisanje ter dramatiziranje. Za
vsakega se je nekaj našlo. Večerjo nam je pripravil naš kuhar Marjan. Po večerji smo
se odpravili na nočni pohod z lučkami po bližnji okolici šole. Po vrnitvi je sledila
predstavitev ustvarjenih izdelkov in kar dveh dramskih predstav. V poznih večernih
urah je bil čas za pripravo »postelje« v veliki spalnici – telovadnici. Pred spanjem je
sledilo branje z nočno lučko, malo klepetanja in spanje. Noč je bila kratka, a sladka.
Po jutranjem razgibavanju je sledil zajtrk ter urejanje vtisov in kaj kmalu je bil čas za
odhod domov. Dogodek smo pripravile učiteljice razrednega pouka in otroci so
povedali, da si želijo ponovitve.
Jasna Bačani, Mateja Matišić, Lea Vernik

8.21.4 NOČ KNJIGE IN BRANJA NA OSNOVNI ŠOLI PESNICA
V noči 27. 5. 2022–28. 5. 2022, od 17.00 do 10.00, je 10 udeležencev bralo knjigo
Janje Vidmar STVOR.
Pri učenkah se je vzpodbujala ustvarjalnost in sodelovanje ter domišljijsko
poustvarjanje. Preživeli smo grozljivo noč, k temu je pripomogla nevihtna noč.
Jasna Bačani in Tatjana Dvoršak

8.21.5 PLESNI TEČAJ ZA UČENCE 9. RAZREDOV
V mesecu oktobru so učenci devetih razredov pričeli s plesnim tečajem, ki se je
izvajal s pomočjo zunanjih sodelavcev, plesne šole Samba. Plesnih vaj so se
udeležili vsi devetošolci. Zaradi veliko večjega števila fantov v devetem razredu je
bilo na plesnem tečaju tudi veliko deklic osmega razreda.
Plesni tečaj so vsi učenci uspešno zaključili in se predstavili na valeti.
Suzana Majhenič
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9 INTERESNE DEJAVNOSTI
9.1

INTERESNE DEJAVNOSTI NA OŠ PESNICA

9.1.1 FOLKLORA
Folklora je tudi v letošnjem šolskem letu potekala v okviru razširjenega programa. 35
folklornikov (od 1. do 6. razreda) se je pridno pripravljalo na zaključno fazo –
sestavljanje odrske postavitve za nastop na šolski prireditvi KUŠ in zaključni prireditvi
učencev od 1. do 5. razreda.
Med letom smo dali poudarek vajam za ritem, gib, orientacijo, koordinacijo. Naučili
smo se tri nove plese, ki jih bomo predstavili v sezoni, ki prihaja.
Lea Rumež, mentorica OFS Pikapolonice

9.1.2 LUTKOVNO GLASBENI KROŽEK DETELJICA
Sodelovalo je 17 učencev od 3. do 6. razreda. Pripravili smo lutkovni muzikal z
naslovom »Zeleni piščanček«. Lutkarji so se predstavili na Kulturnem utripu šole in
ob sprejemu bodočih prvošolcev. Dejavnost je potekala po načrtu. Otroci so se v
glavnem redno udeleževali krožka in aktivno sodelovali. Skupaj z učenci smo izdelali
lutkovne rekvizite, lutke in kuliso za lutkovno predstavo. Skladno z igro lutk so otroci
izvajali tudi glasbeno spremljavo s petjem. Lea Rumež in Maj Rumež sta avtorja
glasbene oprema lutkovnega muzikala. Na srečanja lutkovnih skupin smo prejeli
srebrno priznanje.
Mentorici: Tadeja Vraber in Lea Rumež

9.1.3 ZANKE IN UGANKE
V šolskem letu 2021/22 smo pri interesni dejavnosti Zanke in uganke reševali
različne naloge iz sveta logike in matematike ter igrali šah. Reševali smo logične
naloge, matematične orehe in matematične zanke iz knjige Umski izzivi in Naloge za
možgane.
Pred tekmovanjem iz logike smo reševali logične naloge, pred matematičnim
tekmovanjem pa naloge iz Kenguruja, pred državnim tekmovanjem smo reševali
naloge iz državnega tekmovanja. V dejavnost je bilo vključenih 11 učencev iz
predmetne stopnje.
Izvajalka: Nataša Brlič
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9.1.4 TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA
Na tečaju nemškega jezika je sodelovalo 63 učencev iz 1. a, 1. b, 2. a in 3. a razreda
na OŠ Pesnica (87,5 % vseh učencev 1.–3. razreda). Skupaj je tečaj obiskovalo 92
učencev 1.–3. razreda na matični in podružnični šoli (84,4 % vseh učencev 1.
vzgojno-izobraževalnega obdobja). V Pesnici se je tečaj izvajal ob sredah.
Realizacija je bila dosežena v vseh učnih skupinah.
Delo v skupinah je potekalo zelo produktivno, aktivno in zabavno. Učenci so pri
pouku sodelovali zelo aktivno in zvedavo. Tematsko smo se gibali med matematiko,
spoznavanjem okolja, likovno in glasbeno umetnostjo ter spoznavali določena
osnovna pravila nemškega jezika. Učni proces je temeljil na slušno-gibalnih
aktivnostih ter prepoznavanju tujega jezika. Govorno sporočanje so urili s pomočjo
nemških pesmic, izštevank in iger. Bili so tudi zelo ustvarjalni, večkrat so pri urah
pokazali zanimanje na določenem področju, ki smo ga skupaj razvijali.
Mentorica: Simona Eder

9.1.5 KOLESARSKI KROŽEK NA OŠ PESNICA IN PODRUŽNICI PERNICA
Učenci 5. razreda so v okviru kolesarskega krožka opravljali teoretični in praktični del
kolesarskega izpita.
Pri teoretičnem usposabljanju so spoznali sestavne dele kolesa, njihov namen in
delovanje, obvezno opremo kolesa ter njegovo pravilno vzdrževanje, pridobili so
spretnosti, znanja in zmožnost pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom, naučili so
se pravilno ravnati v prometu v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču. Po
končanem usposabljanju so uspešno opravili teoretični del kolesarskega izpita.
Pri spretnostni vožnji na poligonu so se učenci preizkusili na novem poligonu
praktične vožnje. Pesniški kolesarji so preizkusili svoje spretnosti in pogum tudi na
novem pumptracku. Pri praktičnem usposabljanju so razvijali spretnosti za vožnjo s
kolesom, se vzgojili za kulturno in humano sodelovanje v cestnem prometu ter
pridobili odgovornost za varovanje sebe in drugih udeležencev v prometu. Pri izvedbi
so sodelovali strokovni delavci PP Maribor Tezno in PP Zgornja Kungota. Učenci so
se najprej preizkusili v obvladovanju vožnje s kolesom na prometnem poligonu, nato
pa še na javnih prometnih površinah. Vsi učenci so praktični del kolesarskega izpita
opravili uspešno.
Izvajalki kolesarskega krožka: Vesna Bračko in Zdenka Tobias
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9.1.6 PLANINSKI KROŽEK NA OŠ PESNICA IN PODRUŽNICI PERNICA
V krožek na razredni stopnji v Pesnici je bilo včlanjenih 50 učencev, na razredni
stopnji v Pernici pa 32 učencev. Na predmetni stopnji je bilo včlanjenih 28 učencev.
V letošnjem šolskem letu smo načrtovali Šentiljsko planinsko pot, ki je dolga 56 km.
Prehodili smo jo v štirih etapah. 15 učencev je prehodilo celotno pot. Prejeli so
spominsko značko. Zaključni kolesarski izlet smo uspešno opravili po avstrijski
Murski kolesarski poti.
Z udeležbo na izletih smo zadovoljni. V naslednjem šolskem letu bi želeli z dodatnimi
aktivnostmi učence spodbudit še k večji udeležbi.
Mentorice planinske skupine VESELI KORAKI:
Vesna Bračko, Gordana Rubelj in Lea Vernik
9.1.7 OPZ IN MPZ
OPZ Pesnica
V šolskem letu 2021/22 je zbor obiskovalo 35 učencev. V tem šolskem letu so se
posamezni pevci in zbor predstavili na:
- sprejemu tujih učiteljev iz projekta Erasmus,
- krajevni otvoritvi šolskih igral in igrišča,
- proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
- proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku,
- prireditvi “Pesnica ima talent”,
- proslavi ob dnevu državnosti.
Zborovodkinja: Alenka Golija
MPZ Pesnica
V šolskem letu 2021/22 je zbor obiskovalo 24 učenk. V tem šolskem letu so se
posamezne pevke in zbor predstavili na:
- sprejemu tujih učiteljev iz projekta Erasmus,
- krajevni otvoritvi šolskih igral in igrišča,
- proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
- proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku,
- medobmočnem srečanju pevskih zborov na Zgornji Velki,
- prireditvi “Pesnica ima talent”,
- valeti,
- proslavi ob dnevu državnosti.
Zborovodkinja: Alenka Golija

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2021/2022

69

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

9.1.8 DRAMSKO-GLEDALIŠKI KROŽEK
Krožek je obiskovalo 12 učencev iz 2., 5. in 8. razreda.
Izvedli smo naslednja nastopa:
 nastop v OŠ Leona Štuklja UNESCO (Iz odra na oder), 25. 3. 2022,
 nastop na prireditvi Kulturni utrip šole, 13. 5. 2022.
Izvedli smo veliko manj nastopov, kot smo planirali, zaradi ukrepov NIJZ in
pandemije.
Naslov gledališke predstave je Verjemi v svoje sanje. Besedilo je napisala učenka
Lara Potrč pod mentorskim vodstvom.
Učenci so medsebojno sodelovali in si pomagali z odgovornostjo drug do drugega.
Načrtovane dejavnosti pri krožku smo v celoti realizirali. Obisk krožka ni bil nikoli 100
% zaradi bolezni in pandemije.
Vzdušje je bilo sproščeno in prijetno. Učenci so radi prihajali h krožku.
Mentorica: Božena Arnejčič
9.1.9 RDEČI KRIŽ
V interesno dejavnost Rdeči križ so bili vključeni učenci predmetne stopnje (7.
razred). Med šolskim letom smo spoznavali pomen širjenja humanitarnih vrednot, kot
so strpnost, toleranca, spoštovanje različnosti in prostovoljnost. Vso delo je potekalo
na daljavo. V mesecu juniju smo izvedli sprejem mladih članov v organizacijo RK (2.
razred).
Vse ostale aktivnosti, ki so povezane in načrtovane za našo skupino so odpadle
zaradi epidemioloških ukrepov.
Mentorica MČRK: Mateja Matišić

9.1.10 ID UMETNOST
V interesno dejavnost Ko zaživijo stene je bil vključen 7. razreda. Zastavljeni cilji so
bili izpeljani in niso bili nadgrajeni. Delo v skupini je bilo zanimivo, saj smo se
spopadali z raznolikimi nalogami. Učenci so pomagali pri oblikovanju kulise za valeto,
pripomogli k predstavitvi likovnih del učencev znotraj šole (razstave na šoli) in zunaj
nje (likovni natečaji) ter tako doprinesli k razpoznavnosti OŠ Pesnica.
Mentorica: Tadeja Vraber
9.1.11 ID TEHNIKA
V šolskem letu 2021/2022 sem izvajala interesno dejavnost ID tehnika, vsak torek 7.
šolsko uro. Vanjo so bili vključeni učenci od 6. do 9. razreda. Pri načrtovanju
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2021/2022

70

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

dejavnosti sem upoštevala tudi želje otrok. Učenci so izdelovali izdelke iz lesa ter
modelirali v Scratchu.
Pri interesni dejavnosti smo se pripravljali tudi na tekmovanja iz področja tehnike,
kjer je na regijskem tekmovanju učenec Dominik Koletnik dosegel drugo mesto.
Mentorica: Suzana Majhenič
9.1.12 ŠAH
Interesno dejavnost so pridno obiskovali učenci od 1. do 5. razreda. Učenci so
spoznavali, uporabljali in vrednotili temeljne vsebine šahovske igre in osnove
šahovske teorije, razvijali so veščine šahovske igre, razvijali voljo do zmage in
sprejemali poraz kot dobrodošel uvid v trenutne pomanjkljivosti, ki jih je treba
nadgraditi. V mesecu juniju smo tudi izvedli šahovsko simultanko s Francem
Virtičem. V letošnjem šolskem letu so bili vsi cilji in vsebine realizirane.
Mentorica: Mihaela Fike
9.1.13 LIKOVNA KOLONIJA
Ugriznimo v cesaričino jabolko – Po poteh tradicije sadjarstva v domačem
kraju
Likovna kolonija je bila izvedena v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in v
Tednu kulturne dediščine, 8. oktobra 2021.
Učenci so v okviru likovne kolonije spoznali, kako je bil naš kraj povezan s sadjarsko
dejavnostjo. Obiskali so didaktično kmetijo Eder, raziskovali zgodovinski razvoj
domačega kraja, povezan z razvojem sadjarstva, ustvarjali so lončene izdelke,
spominke, ki izhajajo iz sadjarske tradicije. Preizkusili so se na lončarskem vretenu
ali lončenino oblikovali s prostimi rokami in kiparskimi modelirkami.
Grafiti – poslikava zunanje stene šole v Tednu umetnosti
Zaključni del likovne kolonije, namenjen dokončanju poslikave zunanje stene šole, se
je odvil v Tednu umetnosti, 26. 5. 2022. V goste smo povabili znanega mariborskega
grafitarja Tea Ivančiča – Teosona. Z devetošolci je izvedel delavnico grafitarstva in
jih podučil o primerni uporabi sprejev. Učenci so se pred poslikavo lotili idejne
zasnove grafita, ki je povezan s trajnostnimi, okolju prijaznimi rešitvami na temo
Mladi in dediščina. Raziskujemo pozabljeno in na novo odkrito kulturno dediščino –
Pesniški viadukt. Tako smo preteklost povezali s sedanjostjo in prihodnostjo ter z
grafitom soustvarili današnjo podobo kraja in razmišljali o potencialu kulturne
dediščine v prihodnosti. Z umetniško akcijo – grafitiranjem so se učenci aktivno
vključili v ohranitev dediščine v domačem kraju in predstavili Pesniški viadukt kot
izhodišče novega znaka šole.
Mentorica: Tadeja Vraber
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9.1.14 ŠOLSKI VRT
V letošnjem šolskem letu je dejavnost obiskovalo 9 učencev 4. in 5. razredov. V
jeseni smo pobrali sivko in izdelali dišavne vrečke, ki smo jih ponudili obiskovalcem
velikonočnih delavnic. Raziskovali smo, na katere načine lahko vzgajamo rastline.
Pripravljali smo potaknjence, ko so se ukoreninili smo jih posadili in poklonili mamam
za materinski dan. Posejali smo jedilne buče in s sadikami popestrili ponudbo na
sejmu. V času čistilne akcije smo uredili zeliščne grede in cvetlična korita. V visoke
grede, ki smo jih dobili letos, smo posadili krompir in posejali korenje in redkvico. Vse
smo pred odhodom na počitnice z veseljem pojedli in ugotovili, da je doma vzgojena
zelenjava veliko boljšega okusa kot kupljena.
Ga. Fras, ki se ukvarja s pridelavo in prodajo sadik, nam je poklonila sadike kapusnic
in solat, ki smo jih posadili v prazna korita za šolo. Tako smo se naučili, da imamo
lahko na vrtu mešane nasade in da se lahko rastline posajene v pravi kombinaciji
varujejo pred boleznimi.
Sodelovali smo v projektu Medoviti drevoredi in posejali astre, cinije in sončnice, ki
bodo polepšale šolsko okolico in čebelam nudile dodatno pašo.
Mentorica: Dušanka Kolarič
9.1.15 ABC ŠPORTA
Pri interesni dejavnosti ABC športa so se letos lahko vključevali učenci 2., 3. in 4.
razreda. Izvajale so se različne športne aktivnosti. Učenci so spoznavali nove športe
ter utrjevali in nadgrajevali že poznane športne panoge. Poudarek je bil na gibanju,
dobrem počutju in učenju za življenje.
V času šolanja na daljavo so učenci dobivali različne ideje za gibanje doma.
Matija Žlender
9.1.16 LUTKOVNI KROŽEK
Sodelovalo je 17 učencev 3., 4., 5. in 6. razreda. Pripravili smo lutkovni muzikal z
naslovom »Zeleni piščanček«. Lutkarji so se predstavili na KUŠ in ob sprejemu
bodočih prvošolcev ter prejeli srebrno priznanje na srečanja lutkovnih skupin.
Tudi letos sva z učiteljico Leo Rumež združili moči in skupaj oblikovali predstavo.
Dejavnost je potekala po načrtu. Otroci so se v glavnem redno udeleževali krožka in
aktivno sodelovali. Skupaj z učenci smo izdelali lutkovne rekvizite, lutke in kuliso za
lutkovno predstavo. Skladno z igro lutk so otroci izvajali tudi glasbeno spremljavo s
petjem. Lea Rumež in Maj Rumež sta avtorja glasbene oprema lutkovnega muzikala.
Mentorici Tadeja Vraber in Lea Rumež
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9.1.17 ŠOLSKI MASTERCHEF
Interesna dejavnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda. V prvem polletju
smo jo izvajali vsako sredo 6. in 7. šolsko uro, v drugi polovici šolskega leta pa vsak
torek 6. in 7. šolsko uro. Obiskovalo jo je 8 učencev iz 6. razreda.
Učili smo se, kako pripraviti delovni prostor, spoznavali osnovne postopke priprave
hrane, pripravljali preproste obroke, jih zaužili in pospravili ter očistili delovni prostor v
gospodinjski učilnici. Učili smo se o sodelovanju in primerni komunikaciji pri pripravi
jedi, o bontonu pri jedi.
Jasna Bačani
9.1.18 DRAMSKI KROŽEK
Gledališka skupina Drama Krteki se je predstavila na Srečanju gledaliških skupin in
na Kulturnem utripu šole. Pripravili so priredbo in na oder postavili Cesaričina nova
oblačila.
Mentorica: Gordana Rodinger

9.1.19 AKTIVNI ODMOR
Namen aktivnega odmora je:
- sprostitev med poukom,
- gibanje za zdravje.
Učenci imajo med tem odmorom možnost izbrati različne gibalne aktivnosti v
telovadnici in na šolskem igrišču. Odmor traja 25 minut in poteka dvakrat tedensko
(ponedeljek, sreda). Na voljo imajo še več različnih dejavnosti, kot so družabne igre,
pevski zbor, sestanki šolske skupnosti, pogovorne urice z učitelji itn..
DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
Ob torkih in četrtkih se v času aktivnega odmora izvaja dopolnilni in dodatni pouk ter
različne dejavnosti (bralna značka, učna pomoč, medvrstniška pomoč, delo z
računalnikom, šah, delo z nadarjenimi učenci).
Vsak petek se v času aktivnega odmora v 4. in 5. razredu ter na predmetni stopnji
izvajajo razredne ure.
Mojca Polše
9.1.20 FIZIKALNI KROŽEK
V letošnjem šolskem letu smo imeli na voljo 12 ur, kar je veliko premalo za zahtevno
tekmovanje. Za uspeh na šolskem tekmovanju iz fizike so prejeli priznanje Čmrlj
naslednji učenci iz 9. razreda: Nikita Herzog, Aljaž Jagodič, Teodor Jaušovec, Tjaš
Križe, Aljaž Valentan in Filip Zavernik. Za uspeh na regijskem tekmovanju je Teodor
Jaušovec prejel bronasto priznanje.
Slavica Velički
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9.1.21 ŠOLSKA SKUPNOST
Šolsko skupnost učencev OŠ Pesnica sestavljajo predstavniki oddelčnih skupnosti
od 6. do 9. razreda. S predstavniki razredov sem se srečevala vsak ponedeljek v
odmoru RAP, dobili smo se 34-krat.
Na srečanjih smo obravnavali aktualne teme – vpliv covida, učenje učenja, razvijanje
socialnih veščin, uporaba spleta in nevarnosti le tega, predstavnice 6. in 7. razredov
so se udeležile mednarodnega projekta Erasmus na Portugalskem in v Franciji ter
nam kasneje na srečanjih predstavile svoje vtise. Ana in Ela sta predstavili svoje
doživljanje na Otroškem parlamentu.
Učenci vsakega razreda so enkrat mesečno vsak razred izbrali kosilo po svojih
željah, dajali so tudi predloge za malico, kar sem posredovala ge. Kocjan, naši
organizatorki šolske prehrane.
Na srečanjih smo se pogovarjali tudi o temi letošnjega Otroškega parlamenta »Moja
poklicna prihodnost«. Z učenci sem razpravljala na naslednjih področjih:
moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine,
poti do mojega poklica,
poklici sedanjosti in poklici prihodnosti,
Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo,
vpliv covid-19 na izbiro poklica.
24. 3. 2022 sta našo šolo na 32. regijskem Otroškem parlamentu – medobčinsko
srečanje v Mariboru zastopali devetošolka Ana Klobasa Miteva in sedmošolka Ela
Ekart. Učenci so se družili, razpravljali v skupinah, izražali mnenja, dajali pobude in
predloge ter konstruktivno sodelovali. Obe delegatki iz naše šole sta se odlično
odrezali in sta nato zastopali našo šolo in mariborsko regijo na 32. nacionalnem
Otroškem parlamentu, ki je potekal 11. 4. 2022 v Državnem zboru v Ljubljani. Ana je
vtise z Otroškega parlamenta objavila tudi v šolskem glasilu Črviček.
Na naših srečanjih učenci izražajo svoje želje, potrebe, občutja, svoje poglede,
razpravljali smo o različnih področjih in temah. Naslednje leto bo tema naše šolske
skupnosti in Otroškega parlamenta »Duševno zdravje otrok in mladih«.
Mentorica: Marjetka Kocijančič
9.1.22 ŠOLSKO GLASILO
Tudi v tem šolskem letu je izšlo šolsko glasilo Črviček v tiskani obliki. V njem se
najde marsikaj zanimivega, npr. dogajanje in utrip v našem šolskem prostoru, literarni
in likovni prispevki učencev, dosežki učencev na različnih tekmovanjih, natečajih in
projektih. Pri pripravi so sodelovali učenci sedmošolci pri predmetu šolsko
novinarstvo.
Mentorica: Mihaela Fike
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9.1.23 ŠOLSKA KRONIKA
Skozi vso šolsko leto so se v kroniko sproti beležili pomembni podatki, ki so
pomembni za delovanje šole: organizacija vzgojno-izobraževalnega dela, šolski
koledar, proslave, prireditve, tekmovanja, projekti, dodatne aktivnosti in važnejši
dogodki.
Tatjana Dvoršak

9.2

INTERESNE DEJAVNOSTI V PODRUŽNICI PERNICA

9.2.1 PLESNI KROŽEK
V šolskem letu 2021/2022 je interesna dejavnost plesni krožek na podružnični šoli
Pernica potekala enkrat tedensko, in sicer vsako sredo, od 12.50 do 13.35. K
plesnem krožku je redno prihajalo 15 učencev od 1. do 3. razreda.
Učenci so se pri krožku učili osnovnega gibanja na pop glasbo, spoznali so nekaj
zanimivih koreografij, se igrali plesne igre ter redno izvajali vaje za ritem in plesnost.
Z izbranimi plesi so se predstavili na raznih dogodkih in šolskih prireditvah. Ob koncu
šolskega leta so cilji in dejavnosti ID realizirani. Naši mladi plesalci OŠ Pernica so z
veseljem prihajali k plesnem krožku, kjer so se naučili veliko novega. Medsebojno so
lepo sodelovali in se družili v prijetnem vzdušju.
Mentorica: Marjetka Vaupotič
9.2.2 TEČAJ NEMŠKEGA JEZIKA
Na tečaju nemškega jezika je sodelovalo 29 učencev iz 1. c, 2. b in 3. b razreda
podružnične šole (78,4 % učencev 1.–3. razreda). Skupaj je obiskovalo 92 učencev
1.–3. razreda na matični in podružnični šoli (84,4 % vseh učencev 1. vzgojnoizobraževalnega obdobja). V Pernici se je tečaj izvajal ob ponedeljkih. Realizacija je
bila dosežena v obeh učnih skupinah.
Delo v skupinah je potekalo zelo produktivno, aktivno in zabavno. Učenci so pri
pouku sodelovali zelo aktivno in zvedavo. Tematsko smo se gibali med matematiko,
spoznavanjem okolja, likovno in glasbeno umetnostjo ter spoznavali določena
osnovna pravila nemškega jezika. Učni proces je temeljil na slušno-gibalnih
aktivnostih ter prepoznavanju tujega jezika. Govorno sporočanje so urili s pomočjo
nemških pesmic, izštevank in iger. Bili so tudi zelo ustvarjalni, večkrat so pri urah
pokazali zanimanje na določenem področju, ki smo ga skupaj razvijali.
Mentorica: Simona Eder
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9.2.3 DIGITALNA PISMENOST
Interesna dejavnost je potekala vsakih štirinajst dni, ob torkih od 12.00 do 12.45.
Vključenih je bilo vseh 15 učencev 4. razreda. Planiranih je bilo 17,5 ur. Izvedli smo
17 ur. Učenci so spoznavali osnove računalništva, delo z računalniškimi programi,
varno rabo interneta (Safe.si), razvijali svojo ustvarjalnost in kreativnost. Naučili so se
pravilno vklopiti in izklopiti računalnik, s pomočjo didaktičnih iger spretno uporabljati
računalniško miško in tipkovnico. Preskusili so različne didaktične igre in orodja, v
katerih so razvijali miselne spretnosti in utrjevali znanje. Dejavnosti jim bodo v pomoč
pri pouku. Pri delu smo gradili na medsebojnem sodelovanju in razvijanju
ustvarjalnosti; risali v Slikarju, pisali v Wordu, animirali v PowerPointu.
Mentorica: Andreja Fliser
9.2.4 VRTIČKANJE IN RAZISKOVANJE
Interesna dejavnost je potekala ob torkih, 6. uro. Vključeni so bili učenci 1. c, 2. b, 3.
b in 4. b. Zaradi priporočila, da ne družimo oddelkov med seboj, sem imela ob torkih
posebej pol šolske ure 1. c razred ter pol šolske ure učence 2. b in 3. b. Četrtošolke
so obiskovale dodaten termin ob četrtkih.
Naravoslovne delavnice so potekale po načrtovanem programu. Vendar žal vsebin
nismo v celoti predelali in realizirali zaradi razglasitve pandemije, saj nismo mogli
izvesti vseh načrtovanih poskusov in tako nismo sodelovali pri naravoslovnem
tekmovanju.
V letošnjem šolskem letu smo dobili novo visoko gredico, ki smo jo opremili z
različnimi rastlinami in tablicami z imeni. Imamo tudi dva korita, v katerih vzgajamo
različna zelišča. Tako smo precej časa smo posvetili delu na vrtu. Učenci so bili
izredno motivirani za delo. Svoje znanje in spretnost so tako dopolnjevali na
raziskovalnem in praktičnem področju.
Mentorica: Simona Knehtl
9.2.5 DRAMSKI KROŽEK
V šolskem letu 2021/22 je bilo v dramski krožek vključenih 9 učencev (8 učencev 5. b
in 1 učenka 4. b razreda).
Pri urah so učenci aktivno sodelovali pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi dela.
Tako so s pomočjo njihovih idej nastale posnete gledališke praznične oddaje ter
priredba pravljice Volk in sedem kozličkov. S posnetimi prazničnimi oddajami so
ostalim učencem šole popestrili decembrske dni, s pravljico pa so se predstavili na
zaključni prireditvi za starše.
Mentorici: Zdenka Tobias in Lea Vernik
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9.2.6 OPZ PERNICA
V šolskem letu 2021/2022 je zbor obiskovalo kar 21 učencev. V tem šolskem letu so
se posamezni pevci in zbor predstavili na:
- proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
- proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku,
- prireditvi ob krajevni otvoritvi igral,
- proslavi ob dnevu državnosti.
Zborovodkinja: Alenka Golija
9.2.7 ABC ŠPORTA
Pri interesni dejavnosti ABC športa so se letos lahko vključevali učenci 1., 2. in 3.
razreda. Izvajale so se različne športne aktivnosti. Učenci so spoznavali nove športe
ter utrjevali in nadgrajevali že poznane športne panoge. Poudarek je bil na gibanju,
dobrem počutju in učenju za življenje.
V času šolanja na daljavo so učenci dobivali različne ideje za gibanje doma.
Matija Žlender
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10 PRIREDITVE
10.1 PRVI ŠOLSKI DAN ZA PRVOŠOLCE
V Pesnici smo 28 prvošolcev pričakali pred šolo – hišo učenosti. Srečali smo se v
sredo, 1. 9. 2021. Učenci so po nagovoru ravnatelja, mag. Andija Brliča, najprej
pogumno preskočili šolski prag in si nadeli majico za prvošolčke, ki jih novopečenim
šolarjem podelimo vsako leto. V razredu so jih čakale naloge. Po opravljenih nalogah
so dobili zasluženo nagrado, darilo, ki so se ga zelo razveselili. Sledila je kratka, a
sladka pogostitev. Medtem ko so se otroci igrali, smo staršem sporočili, kako se
otroci delijo v dva oddelka. Ta dan je za otroke izrednega pomena, kajti začenja se
nov mejnik na poti njihovega življenja.
Mateja Matišić in Marjeta Colnarič

Pričetek šolanja je pomembna prelomnica za vso družino. Z velikim veseljem smo v
sredo, 1. 9. 2021, pred OŠ Pesnica, podružnico Pernica pričakali prvošolčke. Učenci
so se s starši zbrali pred šolo, kjer jih je nagovoril ravnatelj, mag. Andi Brlič. Sledila je
predstavitev učiteljic in težko pričakovan skok v šolo ter ogled učilnice. Spoznali so
znak šole in opisali svoja pričakovanja ob vstopu v šolo. V razredu so jih čakale
naloge ob prijetni pravljici. Po opravljenih nalogah so dobili zasluženo nagrado,
darilo, ki so se ga zelo razveselili. Sledila je kratka, a sladka pogostitev. Pripravljeni
in polni pričakovanj so čakali na naslednji šolski dan.
Simona Knehtl

10.2 DELAVNICE POMLADNI KREATIVCI IN IGRIVCI
Naše tradicionalne božično-novoletne delavnice so se nam zaradi korona časa
dvakrat izmaknile. Nismo želeli čakati na december, izkoristili smo prvo priložnost in
tako smo pristali v pomladno-velikonočnih delavnicah z nazivom Pomladni kreativci
in igrivci.
Vodil nas je enak, že preverjen koncept kot doslej: vrata obeh šol, matične in
podružnične, 14. 4. 2022 niso bila odprta le učencem, poudarek je bil na druženju
učencev s starši, z babicami in dedki.
Obiskovalci so v delavnicah izdelovali voščilnice, velikonočne venčke, zajčke iz
različnih materialov, okrasne škatlice, cvetje iz krep papirja, okraske iz polstene
volne, barvali pirhe ...
Našemu povabilu sta se odzvala društvo Spretni prsti podeželja in Dom starejših
Idila. Članici Spretnih prstov podeželja sta pripravili delavnico kvačkanja. Učenci so
se večinoma odločili za izdelavo mladim zanimivih, modnih zapestnic. Iz Idile so nam
poslali izdelke, ki so jih izdelali varovanci in zaposleni. Izdelki Idile so poželi veliko
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občudovanja. Ponudili smo jih na stojnici in zbrali kar nekaj prostovoljnih prispevkov.
Na stojnicah so obiskovalce lahko zamikali tudi piškoti izpod rok učencev in izdelki
vrtnarskega krožka – sadike modrih buč in sivkine blazinice.
Ko so se kreativni in ustvarjalni prsti utrudili, so bile na voljo športne igre v
telovadnici, v jedilnici pa čajnica, kavarna in »palačinkarna«.
Za izvedbo kulinaričnega dela dogajanja so s svojimi donacijami piškotov in jabolk
pomagali pekarna Nonina špajza, Zadruga Dobrina in podjetje Geaprodukt.
S prostovoljnimi prispevki obiskovalcev smo, tako kot vsako leto doslej, obogatili
šolski knjižnici matične in podružnične šole.
Organizatorke delavnic: Jasna Bačani, Sandra Pirtušek in Suzana Majhenič

10.3 SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV
Tako kot lansko šolsko leto smo tudi v letošnjem v okviru Unesco projekta Pošljimo
sapico prijateljstva sodelovali z Domom starejših Idila, a na žalost še vedno na
daljavo. Skupaj z delavci naše šole in doma starejših smo se odločili, da bomo
obeležili mednarodni dan prijaznosti. Kljub razdalji smo želeli drug drugemu polepšati
dan. Oskrbovanci doma in učenci so pobarvali kamenčke, ki so jih kasneje okrasili in
nanje zapisali lepo besedo ali misel. Učenci so ob ustvarjanju kamenčkov izredno
uživali in nestrpno čakali, da prejmejo kamenčke oskrbovancev Doma starejših Idila.
Ob mednarodnem dnevu prijaznosti, 13. novembra 2021, smo si kamenčke med
seboj izmenjali. Ob ustvarjanju smo se z učenci poskušali držati načela: Naj bo
mednarodni dan prijaznosti vsak dan! In če so naši kamenčki pričarali nasmeh na
obraz vsakega izmed oskrbovancev Doma starejših Idila in so v srcu začutili toplino,
smo dosegli svoj namen.
Mentorica: Martina Rojs

10.4 NASTOP NA OBMOČNEM ZBORU RK
Zaradi epidemije (covid-19) in zaradi razbremenilnih ukrepov po vrnitvi v šolo
(priporočila NIJZ in protokol šole), nastop ni bil izveden.
Organizatorka nastopa: Mateja Matišić
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10.5 PREDSTAVITEV ZA BODOČE PRVOŠOLCE
V mesecu juniju smo povabili otroke, bodoče prvošolce, in njihove starše, da se
podružijo z letošnjimi prvošolci. Najprej smo si skupaj ogledali glasbeno-lutkovno
predstavo Zeleni piščanček, ki so jo izvedli učenci naše šole. Sledil je ogled učilnic
prvih razredov. Medtem ko so se bodoči in letošnji prvošolci družili na šolskem
igrišču, so starši prejeli prva navodila in obvestila, napotke za jesen, ko bodo njihovi
otroci vstopili v 1. razred.
Marjeta Colnarič in Mateja Matišić

10.6 PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
Proslava ob dnevu samostojnosti je bila izvedena 24. 12. 2021. Predstavili so se
glasbeni, plesni in literarni talenti naše šole, sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda.
Predstavila sta se tudi OPZ in MPZ pod vodstvom učiteljice Alenke Golija.
Gordana Rodinger
V petek, 24. decembra 2021, smo na podružnični šoli Pernica izvedli prireditev ob
dnevu samostojnosti in enotnosti. V programu prireditve so sodelovali učenci od 1.
do 5. razreda OŠ Pernica. Prireditev se je začela s slovensko himno, nato pa je sledil
napovednik in govor učenke o pomenu praznika. V nadaljevanju programa so se
zvrstile pevske, plesne in glasbene točke. Program so povezovali učenci dramskega
krožka. Na koncu prireditve nas je učenec z lepimi željami in pevski zbor s praznično
pesmijo popeljal v praznične dni ter prihajajoče božično-novoletne počitnice.
Marjetka Vaupotič, Tamara Rakovič

10.7 PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU
Ob slovenskem kulturnem prazniku smo v četrtek, 3. februarja 2022, s proslavo
obeležili obletnico smrti našega pesnika Franceta Prešerna. Spomnili smo se, kaj
beseda kultura sploh pomeni in kaj je bistvo kulture. Ker pa kultura niso le besede,
smo prisluhnili tudi različnim glasbenim točkam. Na proslavi smo razglasili
nagrajence likovnega in literarnega šolskega natečaja Prešernijada. Učenci so se
predstavili z igranjem na instrumente, in sicer Laura Kodrin je zaigrala na kitaro,
Rebeka Gajšek na violino, Miha Truntič na klavir in Neli Roš na flavto. Himno je
zapela Alicia Trost. Prisluhnili smo tudi Dominiki Babič Vohar.
Del proslave pa je bila tudi razglasitev nagrajencev šolskega literarnega in likovnega
natečaja Prešernijada, ki je letos potekal na temo Moj domači kraj – dediščina na
vsakem koraku.
Mihaela Fike, Tadeja Vraber
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Letošnjo organizacijo in izvedbo proslave ob kulturnem prazniku na podružnični šoli
so prevzeli učenci 5. razreda. Skupina nadobudnežev se je dela lotila v okviru ur za
nadarjene. Tako so najprej načrtovali celotni potek dela od ideje do izvedbe. Odločili
so se, da bodo točke za nastop pridobili s pomočjo avdicije. Pripravili so razpis,
izvedli avdicijo in obvestili izbrane nastopajoče. Ob tem so pričeli s pripravo
vsebinskega dela proslave. Rdeča nit jim je bilo knjižno delo o Prešernu – slikanica.
Razdelili so si dele knjige, ki so se jo odločili prebrati. Zaključek proslave je bil
namenjen razglasitvi rezultatov Prešernijade. Člani organizacijske ekipe so ugotovili,
da je načrtovanje proslave velik organizacijski zalogaj, a da je bil v prijeten izziv.
Lea Vernik

10.8 SODELOVANJE NA KRAJEVNI PROSLAVI
Zaradi izvajanja ukrepov, povezanih s covid-19, krajevna proslava v Pernici ni bila
izvedena.
Marjetka Vaupotič in Tamara Rakovič

10.9 PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Proslava je potekala v telovadnici šole. Razdeljena je bila na tri vsebinske sklope:
dan državnosti, šolski talenti in bralna značka. Povezovalka programa je bila
osmošolka Lara Potrč. Nastopal je MPZ ter učenci s plesnimi in glasbenimi točkami.
Knjižničarka Jasna Bačani je podelila nagrade vsem, ki so končali bralno značko in
tudi naj bralcem.
Tatjana Dvoršak

Zadnji šolski dan smo na podružnični šoli Pernica izvedli proslavo ob dnevu
državnosti. Proslava je potekala v telovadnici. Program je povezovala pravljica o
miški, ki živi v perniški šoli. Sodelovali so učenci od 1. do 5. razreda, ki so pripravili
različne točke, s katerimi so se predstavili. Proslava se je zaključila z igro z vodnimi
baloni na šolskem dvorišču.
Tjaša Rakuša in Tamara Rakovič
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10.10 ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE
Zaključek bralne značke smo združili z zaključkom šolskega leta in s proslavo ob
dnevu državnosti.
Jasna Bačani

10.11 ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA STARŠE
V letošnjem letu smo se na OŠ Pesnica odločili, da se poslovimo in odidemo na
počitnice v veselem slogu. Zato smo se učenci in učiteljice od 1. do 5. razreda skupaj
s starši zbrali 7. 6. 2022, da se poveselimo in poslovimo. Vsak razred je pripravil
veselo točko in se z njo predstavil. Seveda smo dali priložnost tudi posameznikom, ki
so lahko pokazali svoj talent. Po zaključnem govoru ravnatelja smo še otrokom
razdelili balone.
Mateja Matišić

17. 6. 2022 je bila izvedena zaključna prireditev za podružnično šolo. Zaradi ukrepov
povezanih z epidemijo, datuma prireditve nismo v naprej načrtovali. Glede na potek
»ukrepov« se je zdel najprimernejši junijski čas.
Prireditev je bila zaradi prenove Kulturnega doma v Pernici izvedena v istoimenskem
domu na Pesnici. Predstavili smo se s skupno gledališko predstavo »Volk« in šest
kozličkov, v izvedbi šolskega dramskega krožka, katero so dopolnjevale točke
posameznih razredov in šolske plesne skupine. Tako se je imel vsak učenec
možnost predstaviti in pokazati na odru.
Zdenka Tobias in Lea Vernik
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11 POROČILO VRTCA
POROČILO LDN VRTCEV PESNICA in PERNICA ZA Š. L. 2021/22
11.1 OSNOVNI PODATKI:
Vrtec Pernica
Vzgojno izobraževalno delo v vrtcu poteka od 6.00 do 16.00 in je organizirano v štirih
oddelkih:
- prvo starostno obdobje: 2 oddelka
- drugo starostno obdobje: 2 oddelka
Vpisani otroci v šolskem letu 2021/22:
ODDELEK/oblika
oddelka

ZVEZDICE
1–2 leti/
homogen
1. st. obdobje
LUNICE
1,5–2,5 leta/
homogen
1. st. obd.
OBLAČKI
2,5 leta– 4,5
leta/ heterogen
oddelek

SONČKI
4–6 let/
heterogen
2. st. obdobje
Skupaj
število otrok:

ŠTEVILO
OTROK

14

14

16

OSNOVNI
NORMATIV

9

ZAKONSKO
POVIŠAN
NORMATIV

14

9

14

10

19 (od
tega
največ 7
otrok 1.
st.
obdobja)

RAZPOL.
PROSTA
MESTA

0

0

STROKOVNI DELAVCI
ODDELKA

Vesna Marčič
Mihaela Požegar
Tamara Žižek
Sabina Mikiš
Marjana Šalamun

Jasmina Valentan
Petra Poštrak
3

21

14

21

0

65

42

68

3

Alenka Herceg
Tamara Žižek
Mateja Tompa

V enoto vrtca v Pernici je bilo v š. l. 2021/22 s 1. 9. 2021 vključenih 59 otrok. Med
šolskim letom se je vpisalo 6 otrok. Skupno število otrok ob koncu šolskega leta je
65.
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Vrtec Pesnica
Vzgojno izobraževalno delo v vrtcu poteka od 5.45 do 16.00 in je organizirano v
šestih oddelkih:
- prvo starostno obdobje: 3 oddelki
- drugo starostno obdobje: 3 oddelki
Vpisani otroci v šolskem letu 2021/22:
ODDELEK –
oblika oddelka

BIBE
11 mes.–2 leti/
homogen
1. st. obdobje
MIŠKOLINI
1–2 leti/
homogen
1. st. obdobje
PALČKI
2–3 leta /
homogen
1. starostno
obdobje
PEDENJPEDI
3–4 leta/
homogen
2. starostno
obdobje
ŠKRATI
4–5 let/
homogen
2. starostno
obdobje
OSTRŽKI
5–6 let/
homogen
2. st. obdobje
Skupaj
število:

ŠTEVILO
OTROK

OSNOVNI
NORMATIV

ZAKONSKO
POVIŠAN
NORMATIV

RAZPOL.
PROSTA
MESTA

10

12

14

4

Mojca Verčkovnik
Mateja Pintarič

8

12

14

6

Ksenija Božnik
Natalija Cafuta

14

12

14

0

Marjana Knuplež
Ines Praznik

19

1
(znižan
normativ
za 1
otroka s
PP)

17

17

STROKOVNI DELAVCI
ODDELKA

Romana Jošt
Nika Raner

19

22

24

5

Petra Kniplič
Hegediš
Nevenka Lešnik

19

22

24

5

Lidija Janjetović
Alenka Leber

87

97

109

21
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V enoto vrtca v Pesnici je bilo v š. l. 2021/22 s 1. 9. 2021 vključenih 78 otrok. Med
šolskim letom se je vpisalo 9 otrok. Skupno število otrok ob koncu šolskega leta je
87.

11.2 . OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
Vrtec Pesnica

OBOGATITVENA
DEJAVNOST:

Predšolska
bralna značka

Glasbena
skrinjica

Likovna
delavnica

Dramska
Skupina ¨Pika¨

MENTOR:

IZVEDBA
(vključeni otroci
ter obdobje
izvajanja
dejavnosti):

Vse strokovne
delavke

V oddelkih 1–6
let,
oktober–junij

Jošt Romana

V oddelku 5–6
let, na oddelčni
ravni,
oktober–junij

V oddelkih 1–6
let,
Pintarič Mateja
oktober–junij,
enkrat mesečno
V oddelkih 4–6
Cafuta Natalija
let, november–
Verčkovnik Mojca junij,
enkrat tedensko

Lutkovna skupina

Kniplič Hegediš
Petra
Leber Alenka

V oddelkih 4–6
let,
oktober–junij,
enkrat tedensko

Ura pravljic

Božnik Ksenija

V oddelkih 1–6
let,

VSEBINA:

Bralni nahrbtnik,
priporočen seznam
otroške literature,
vsebine so bile
realizirane po LN.
Vsebine so bile
realizirane po LN.
Nastop in priprava
programa na prireditvi
ob dnevu družin, 24. 3.
2022.
Razstave v vrtcu in
kraju.

Nerealizirane vsebine.
Realizirana
obogatitvena dejavnost,
dramska skupina;
sodelovanje na Dnevu
ustvarjalnosti 8. 4. 2022
v Pesnici s predstavo
»Najlepše darilo«,
prejem srebrne plakete
na državni ravni.
Vsebine so bile
realizirane po LN.

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
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od septembra
do novembra
2020, v nadalje
izvedba zaradi
izrednih
epidemioloških
razmer ni bila
izvedljiva.

Plesne urice

Pevski zbor

Nika Raner
Ines Praznik

V oddelkih 4–6
let
januar–junij,
enkrat tedensko

Alenka Herceg

V oddelkih 4–6
let,
oktober–junij,
občasno v
navedenih
oddelkih

Angleščina v igri
Janjetović Lidija

Športne urice

Ustvarjalne urice

Vse strokovne
delavke v
oddelkih 3–6 let

Marjana Knuplež

V oddelkih 4–6
let,
oktober–junij,
enkrat tedensko
V oddelkih 3–6
let,
oktober–junij,
enkrat tedensko
V oddelkih 5–6
let,
oktober–junij,
dvakrat
mesečno

Vsebine so bile
realizirane po LN.
Priprava programa.
Nastop in priprava
programa na prireditvi
ob dnevu družin, 24. 3.
2022.
Vsebine so bile
realizirane po LN.
Nastop na prireditvi ob
otvoritvi igrišča pri OŠ
Pesnica, oktober 2021.
Sodelovanje na dnevu
ustvarjalnosti 8. 4. 2022
v Pesnici.
Nastop na reviji
vrtčevskih pevskih
zborov v Šentilju, 8. 4.
2022. Nastop na
zaključni prireditvi 21. 6.
2022.
Vsebine so bile
realizirane po LN.
Športne urice so bile
izvedene na oddelčnih
ravneh v matičnih
igralnicah in na
prostem.
Vsebine so bile
realizirane po LN.
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Vrtec Pernica

DEJAVNOST:

Predšolska
bralna značka

Ura pravljic

Pevski zbor

Športne urice

Lutkovna
skupina

MENTOR:

Vse strokovne
delavke

Marjana Šalamun

Alenka Herceg

Vse strokovne
delavke

Jasmina Valentan
Mihaela Požegar

IZVEDBA
(vključeni
otroci ter
obdobje
izvajanja
dejavnosti):

vsi oddelki vrtca

celo leto,
enkrat mesečno

celo leto,
enkrat tedensko
v sredo,
v oddelkih 3–6
let

enkrat tedensko
vsak oddelek:
v ponedeljek
oddelek 04,
v torek oddelek
03,
v sredo oddelek
02,
v četrtek
oddelek 01
enkrat tedensko
v oddelkih 03,
04

VSEBINA:

Bralni nahrbtnik,
priporočen seznam
otroške literature,
vsebine so bile
realizirane po LN.
Vsebine so bile
realizirane po LN.
Vsebine so bile
realizirane po LN.
Nastop na prireditvi ob
otvoritvi igrišča pri OŠ
Pesnica oktobra 2021.
Sodelovanje na dnevu
ustvarjalnosti 8. 4. 2022
v Pesnici.
Nastop na reviji
vrtčevskih pevskih
zborov v Šentilju 8. 4.
2022. Nastop na
zaključni prireditvi 20. 6.
2022.

Vsebine so bile
realizirane po LN.

Vsebine so bile
realizirane na oddelčni
ravni po LN.
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Angleščina
skozi igro
Ljudski plesi in
rajalne igre

Mikiš Sabina
Mikiš Sabina
Tompa Mateja

enkrat tedensko
oddelek 4–6 let
enkrat tedensko

Petra Poštrak

oddelki 4–6 let,
oktober–junij,
enkrat tedensko

Dramska
skupina vrtca
Pernica

Vesna Marčič
Mihaela Požegar

oddelki 4–6 let,
oktober–junij,
enkrat tedensko

Naravoslovnomatematične
igrarije

Tamara Žižek

oddelki 4–6 let

Plesne urice

Nerealizirane vsebine.
Vsebine so bile
realizirane po LN, na
oddelčni ravni.
Vsebine so bile
realizirane po LN, na
oddelčni ravni. Nastop
na prireditvi ob dnevu
družin 25. 3. 2022,
nastop na zaključni
prireditvi 20. 6. 2022.
Vsebine so bile
realizirane po LN.
Nastop na prireditvi ob
otvoritvi igrišča pri OŠ
Pesnica oktobra 2021.
Sodelovanje na dnevu
ustvarjalnosti 8. 4. 2022
v Pesnici.
Nastop na zaključni
prireditvi 20. 6. 2022.
Vsebine so bile
realizirane po LN, na
oddelčni ravni.
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11.3 . DOGODKI V VRTCU (SODELOVANJE S STARŠI, Z OKOLJEM
IN DRUGO)
DOGODEK:

Teden otroka:
»Razigran uživaj
dan«

Obisk smetarjev –
maskota Duško, ki
skrbi za čist planet

ODGOVORNA ZA
IZVEDBO:

Božnik Ksenija v
sodelovanju s
strokovnimi
delavkami

Božnik Ksenija

Praznovanje jeseni:
Janjetović Lidija
kostanjev piknik

Delavnica NO MB
»Dišijo praznične
dobrote«

Kniplič Hegediš
Petra
Janjetović Lidija

Delavnice za starše vse strokovne
za Miklavžev sejem delavke

DATUMI
IZVEDBE:

4. 10.–10. 10.
2021

oktober 2021–
maj 2022,
dopoldan

22. 10. 2021
ob 16.30

DEJAVNOSTI:
Realizirane so bile
sledeče vsebine:
- glasbeni dan,
- gledališka predstava
v izvedbi strokovnih
delavk,
- delavnica Muzej v
kovčku, izvajalec:
kustos, muzej NO MB
(4. 10. 2021),
- naravoslovni dan –
eksperimenti,
- likovne delavnice,
- igre zunaj – pohodi v
naravo.
V tem obdobju
podjetje Snaga ni
izvajalo delavnic za
otroke.
Izvedba po načrtovani
vsebini.
Predstavitev
Nogometnega kluba
Pesnica.

23. 11. 2021

Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve Maribor.

25. 11. 2021
ob 16.30

Zaradi ukrepov v zvezi
s covid-19 so bile
vsebine nerealizirane.

Miklavžev sejem

Verčkovnik Mojca
Kniplič Hegediš
Petra

november,
december
2021

Praznični
december – obisk
Božička

Verčkovnik Mojca
Kniplič Hegediš
Petra

21. 12. 2021
ob 16.30
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Delavnica NO MB
»Narava naše
bogastvo«

Kniplič Hegediš
Petra
Janjetović Lidija

Prešernov dan –
kulturni praznik

vse strokovne
delavke

Delavnica NO MB
»Vsi za enega,
eden za vse –
družim se, torej
sem«
Obisk Lutkovnega
gledališča Maribor
Družinski dan –
prireditev za dan
družin
Dan ustvarjalnosti,
srečanje otroških
gledaliških skupin

11. 1. 2022

Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve Maribor.

7. 2. 2022,
dopoldan

Izvedba oddelčnih
proslav.

Kniplič Hegediš
Petra
Janjetović Lidija

15. 2. 2022

Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve Maribor.

strokovne delavke
v oddelkih 2.
starostnega
obdobja

16. 3. 2022 ob
9.00

Ogled lutkovne
predstave Zlatolaska
in trije medvedi

Verčkovnik Mojca

23. 3. 2022 ob
16.30

Izvedba programa na
prireditvi ob
družinskem dnevu.

8. 4. 2022

Nastop dramske
skupine s predstavo
Najlepše darilo.

5. 4. 2022

Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve Maribor.
Eko kotički –
delavnice.

Petra Kniplič
Hegediš
Alenka Leber

Delavnica NO MB
»Kdor poje, slabo
ne misli«

Kniplič Hegediš
Petra
Janjetović Lidija

Svetovni dan
Zemlje

Božnik Ksenija

april 2022,
dopoldan

Svetovni dan
knjige

vse strokovne
delavke

april 2022,
dopoldan

Obisk pravljičarke,
literarni kotički za
otroke.

vse strokovne
delavke

13. 4. 2022,
dopoldan

Naravoslovni dan.

Herceg Alenka

21. 4. 2022

Izvedba programa na
reviji vrtčevskih
pevskih zborov.

10. 5. 2022

Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve Maribor.

Srečanje z
babicami in dedki
otrok
Revija pevskih
zborov občin
Kungota, Pesnica
in Šentilj
Frcanje, fuč, Mario
Broz

Kniplič Hegediš
Petra
Janjetović Lidija
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Revija »Ciciban
poje in pleše 2022«

Raner Nika
Praznik Ines

maj, junij 2022

Revija »Ciciban
poje in pleše 2022«

Herceg Alenka

maj, junij 2022

Prireditev ob
slovesu otrok iz
vrtca – zaključek
šolskega leta

Janjetović Lidija
Leber Alenka

21. 6. 2022 ob
16.30

Zaradi ukrepov v zvezi
s covid-19 revija ni bila
organizirana in
realizirana.
Zaradi ukrepov v zvezi
s covid-19 revija ni bila
organizirana in
realizirana.
Izvedba prireditve v
šolski telovadnici ob
slovesu otrok iz vrtca.

Vrtec Pernica:
VSEBINA

ODGOVORNA ZA
IZVEDBO

DATUM IZVEDBE DEJAVNOSTI

Teden otroka;
»Razigran uživaj
dan«

Herceg Alenka v
sodelovanju s
strokovnimi
delavkami

4. 10.– 10. 10.
2021

Praznovanje
jeseni:
kostanjev piknik

Žižek Tamara
Herceg Alenka
Mateja Tompa

22. 10. 2021

Delavnica NO MB
»Dišijo praznične
dobrote«
Delavnice za

Žižek Tamara
Herceg Alenka
Valentan Jasmina
vse strokovne

22. 11. 2021

25. 11. 2021
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Realizirane so bile
sledeče vsebine:
- gledališka
predstava Muca
Copatarica v
izvedbi strokovnih
delavk vrtca v
Pernici,
- delavnica Muzej
v kovčku,
izvajalec: kustos,
muzej NO MB, 4.
10. 2021,
- obisk gasilskega
društva Pernica,
- pravljična ura,
- naravoslovne
delavnice.
Izvedba po
načrtovani vsebini.
Predstavitev
Gasilskega društva
Pernica.
Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve
Maribor.
Zaradi ukrepov v
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starše

delavke

Miklavžev sejem
Pernica

Herceg Alenka,
Mikiš Sabina v
sodelovanju s
starši

28. 11. 2021

Praznični
december – obisk
Božička

vse strokovne
delavke

20. 12. 2021 ob
17.00

Žižek Tamara
Alenka Herceg
Valentan jasmina

10. 1. 2022

Prešernov dan –
kulturni praznik

Žižek Tamara
Herceg Alenka
Tompa Mateja

7. 2. 2022

Delavnica NO MB
»Vsi za enega,
eden za vse –
družim se, torej
sem«

Žižek Tamara
Herceg Alenka
Tompa Mateja

14. 2. 2022

Delavnica NO MB
»Narava naše
bogastvo«

Obisk Lutkovnega
gledališča Maribor

Družinski dan –
prireditev za dan
družin

Delavnica NO MB
»Kdor poje, slabo
ne misli«
Revija pevskih
zborov občin
Kungota, Pesnica
in Šentilj
Velikonočna
delavnica s starimi
starši otrok

strokovne delavke
v oddelkih 2.
starostnega
obdobja
Žižek Tamara,
Herceg Alenka,
Tompa Mateja,
v sodelovanju s
strokovnimi
delavkami

16. 3. 2022
ob 9.00

24. 3. 2022

zvezi s covid-19 so
bile vsebine
nerealizirane.
Miklavžev sejem
zaradi ukrepov v
zvezi s covid-19 ni
bil realiziran.
Gledališka
predstava v
izvedbi strokovnih
delavk,
obdaritev otrok.
Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve
Maribor.
Izvedena je bila
osrednja skupna v
gibalnici vrtca v
Pernici v
dopoldanskem
času.
Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve
Maribor.
Ogled lutkovne
predstave:
Zlatolaska in trije
medvedi
Izvedba prireditve
ob dnevu družin v
dvorani Kulturnega
doma v Pernici.
Nastop vseh otrok
vključenih v vrtec.
Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve
Maribor.

Žižek Tamara
Herceg Alenka
Valentan Jasmina

4. 4. 2022

Herceg Alenka

21. 4. 2022

Izvedba programa
na reviji vrtčevskih
pevskih zborov.

vse strokovne
delavke

14. 4. 2022

Izvedba
velikonočnih
delavnic – likovno
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Svetovni dan
zdravja

vse strokovne
delavke

Izvajanje
dejavnosti 1.–15.
4. 2022

Svetovni dan
knjige

vse strokovne
delavke

april 2022,
dopoldan

Zgodbožerčkizaključna
prireditev

Žižek Tamara
Herceg Alenka
Valentan Jasmina

2. 6. 2022

Delavnica NO MB
»Frcanje fuč Mario
Broz«

Žižek Tamara
Herceg Alenka
Valentan Jasmina

9. 5. 2022

Revija »Ciciban
poje in pleše
2022«

Herceg Alenka

maj, junij 2022

Revija »Ciciban
poje in pleše
2022«

Marčič Vesna
Poštrak Petra

maj, junij 2022

Delavnica NO MB
»Promenada,
cilinder in parazol«
Prireditev ob
slovesu otrok iz
vrtca – zaključek
šolskega leta

Žižek Tamara
Herceg Alenka
Valentan Jasmina
Žižek Tamara
Herceg Alenka
Tompa Mateja

junij 2022

20. 6. 2022 ob 17.
uri
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ustvarjanje.
Vpliv higiene na
naše zdravje,
izvedba vsebin na
oddelčnih ravneh.
Obisk Potujoče
knjižnice,
sodelovanje z
Mariborsko
knjižnico.
Literarni kotički za
otroke.
Obisk
Zgodbožerčkov.
Podelitev priznanj,
razstava izdelkov.
Izvedba delavnice,
izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve
Maribor.
Zaradi ukrepov v
zvezi s covid-19
revija ni bila
organizirana in
realizirana.
Zaradi ukrepov v
zvezi s covid-19
revija ni bila
organizirana in
realizirana.
Izvajalec: kustos,
muzej Narodne
osvoboditve
Maribor
Izvedba prireditve
ob slovesu otrok iz
vrtca v gibalnici
vrtca v Pernici.
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11.4 . PROJEKTI
11.4.1 TURIZEM IN VRTEC
Vrtec Pesnica:
Namen projekta: Z igro do prvih turističnih korakov: »Voda in zdravilni turizem«
Nosilki projekta: Petra Kniplič Hegediš, Lidija Janjetović
Otroci so v okviru projekta spoznavali tekoče in stoječe vode, naravni habitat. V
okviru ciljno načrtovanih vsebin je bilo načrtovanih veliko dejavnosti v korelaciji z
vsemi kurikularnimi področji. Realizacija ciljno načrtovanih vsebin je razvidna iz
poročila izvedbe projekta.
Vrtec Pernica:
Namen projekta: Z igro do prvih turističnih korakov: »Voda in zdravilni turizem«
Nosilki projekta: Jasmina Valentan, Tamara Žižek
Otroci so v okviru projekta spoznavali tekoče in stoječe vode, naravni habitat. V
okviru ciljno načrtovanih vsebin je bilo načrtovanih veliko dejavnosti v korelaciji z
vsemi kurikularnimi področji. Realizacija ciljno načrtovanih vsebin je razvidna iz
poročila izvedbe projekta.

11.4.2 PROJEKT JSKD OBČIN KUNGOTA, PESNICA IN ŠENTILJ
»ZGODBOŽERČKI«
Namen projekta: Spoznavanje pisateljev iz domačega okolja, spoznavanje njihovega
dela, ustvarjanje po izbrani tematiki, zaključna prireditev, razstava izdelkov …
Nosilci projekta: Lidija Janjetović, Alenka Leber, Petra Kniplič Hegediš, Nevenka
Lešnik – vrtec Pesnica,
Valentan Jasmina, Petra Poštrak, Tamara Žižek, Mateja Tompa – vrtec Pernica.
V okviru projekta so otroci spoznali zgodbo o rumenem oblačku.
Na izbrano tematiko so poustvarjali, skozi domišljijo potovali po svetu, spoznavali
kraje in običaje širnih dežel. Projekt je bil sklenjen z obiskom Zgodbožerčkov in
podelitvijo priznanj.
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11.4.3 NARAVOSLOVNO MATEMATIČNA PISMENOST − SPODBUJANJE
KRITIČNEGA MIŠLJENJA IN REŠEVANJA PROBLEMOV, MZZŠ
(VERTIKALA VRTEC – OŠ )
Namen projekta: Razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z
vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu
vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti od vrtcev do
osnovnih in srednjih šol.
Koordinatorica: Slavica Zafošnik; strokovne delavke vrtca
V okviru projekta so potekala strokovna srečanja v aplikaciji ZOOM, mreženja,
strokovne predstavite, seminarji. Strokovne delavke so svoje raziskovalno delo ciljno
realizirale skozi VIZ delo na oddelčnih ravneh. Spoznanja in ugotovitve so predstavile
širši strokovni javnosti na mreženju v spletnih orodjih.

11.4.4 ERASMUS +: »PROMOTING THE SOCIAL INCLUSION OF OUR
DISADVANTAGED STUDENTS, THROUGH THE KNOWLEDGE OF THE
RICH EUROPEAN CULTURAL HERITAGES/HISTORY«
Acquaintance / Knowledge of our rich European Cultural Heritage. A means of
promoting social inclusion (Spoznavanje / poznavanje naše bogate evropske kulturne
dediščine. Sredstvo za spodbujanje socialne vključenosti).
V šolskem letu 2021/2022 smo se, kolikor so nam epidemiološke razmere
dopuščale, držali dogovorov na ravni partnerjev in koordinatorja projekta ter ciljnoprocesno usmerjali samo izvedbo projekta.
Zaradi epidemije smo bili primorani opustiti en del načrtovanih projektnih dejavnosti,
predvsem mobilnosti. Odpadla je mobilnost na Finsko, ki je bila planirana za februar
2022. Zaradi slabih epidemioloških razmer smo ostali brez projektnih partnerjev iz
Italije in s tem tudi mobilnosti, ki je bila načrtovana tja.
Zaradi izpada mobilnosti v preteklem letu smo prvo mobilnost projektnih partnerjev v
letošnjem šolskem letu ponovno gostili mi v Sloveniji. Mobilnost je bila uspešno
izvedena, partnerji so imeli možnost spoznavati slovensko kulturno in tudi naravno
dediščino, tradicijo in kulinariko, hkrati pa so sodelovali na nekaj strokovnih
razpravah v okviru različnih praks s področja predšolske vzgoje in šolskega učnega
sistema pri nas.
Drugo mobilnost smo z učenci uspešno izvedli aprila na Portugalsko (Madeira).
Spoznali smo portugalski izobraževalni sistem, okusili smo portugalsko tradicionalno
hrano in se naučili nekaj receptov, plesali smo ob njihovi tradicionalni glasbi ter se
naučili nekaj osnovnih besed v portugalščini. Spoznali smo, zgodovinske in kulturne
dediščino regije in države nasploh.
Tretjo mobilnost smo z učenci uspešno izvedli junija v Francijo. Spoznali smo
francoski izobraževalni sistem, okusili smo francosko tradicionalno hrano in se
Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2021/2022

95

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

naučili nekaj receptov, plesali smo ob njihovi tradicionalni glasbi ter se naučili nekaj
osnovnih besed v francoščini. Spoznali smo, zgodovinske in kulturne dediščino regije
in države nasploh.
V našem zavodu smo se trudili, da smo vključili celoten kolektiv v neposredne
zadolžitve projektnih nalog, od sodelovanj na mednarodnih sestankih do ostalih
zadolžitev na ravni zavoda.
Projektne naloge, ki smo jih izvršili v prvem projektnem letu:
- Izdelava prispevkov za spletno stran šole/vrtca.
- Izdelava skupnega PDF dokumenta o arhitekturnih simbolih in spomenikih
vseh projektnih držav.
- Izdelava skupnega DVD-ja o tradicionalnih plesih vseh partnerskih držav.
- Izdelava skupnega CD-ja o tradicionalnih pesmih vseh partnerskih držav.
- Dve video konferenci vseh projektnih partnerjev.
Romana Jošt in Lea Bačnik

11.4.5 PROJEKT NOGOMETNI VRTCI (NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE)
Namen projekta:
- skozi zabavno igro pozitivno vplivati na otrokovo zorenje, dobro počutje ter na
razvoj njegovih miselnih in motoričnih sposobnosti,
- seznaniti otroke z nogometom kot igralno in gibalno aktivnostjo, ki sta osnovna
cilja in potrebi za naravni razvoj otroških potencialov.
Nosilci projekta: NZS – trenerji športne vzgoje ob spremstvu strokovnih delavk
oddelka.
Ciljno načrtovane vsebine v okviru projekta so se izvajale v obdobju od oktobra 2021
do junija 2022 v gibalnici vrtca v Pernici in v telovadnici OŠ v Pesnici.

11.4.6

PROJEKT BERIMO SKUPAJ

Spodbujanje branja in negovanje bralne kulture v vseh generacijah in vseh okoljih je
povezano z učenjem in izobraževanjem v vseh življenjskih obdobjih. Naš namen je
spodbujanje medgeneracijskega branja, spodbujanje branja v družini v vrtcu in
poustvarjanje na izbrano in prebrano vsebino.
Projekt je bil realiziran in v spletnih orodjih obeležen v mesecu septembru 2021.
Načrtovane vsebine smo izvajali na oddelčnih ravneh še vso šolsko leto 2021/22.

Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu
v šolskem letu 2021/2022

96

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru

11.5 . PROFESIONALNI RAZVOJ STROKOVNEGA DELAVCA
Strokovne delavke so se udeleževale permanentnega strokovnega izobraževanja po
planu profesionalnega razvoja strokovnih delavcev po dogovoru na pedagoških
konferencah in strokovnih aktivih, glede na finančne zmožnosti (priloga).
Strokovne delavke so se udeležile nabora izobraževanj v izvedbi zavoda za šolstvo.
Vsa izobraževanja so potekala v spletnih orodjih preko videokonferenc. S
pridobljenimi znanji bodo obogatile svoje strokovno delo v vrtcu.
NAZIV

Pedagoške
konference

DATUM IN
KRAJ
IZVEDBE
25. 8. 2021
23.12.2021
19. 1. 2022
16. 2. 2022
11.5. 2022
16. 6. 2022

UDELEŽENI

VSEBINA

Tekoče
aktualne
vsebine,
projektna dela,
spremljanje
vsebin
razvojnega
zbornica OŠ načrta,
Pesnica
spremljanje
izvedbe
protokolov in
navodil NIJZ in
MIZŠ v zvezi z
izrednimi
ukrepi zaradi
epidemije na
organizacijski
ravni,
pedagoška
primopredaja.
Projekt NA-MA celo šolsko Delavnice,
POTI
leto
mreženja,
seminarji,
smernice,
realizacija
raziskovalnega
dela za tekoče
šolsko leto.

G. ravnatelj mag. Andi Brlič,
pomočnica ravnatelja za vrtec
ga. Alenka Herceg, svetovalni
delavki obeh enot vrtca ga.
Marjetka Kocijančič in ga.
Sandra Pirtušek ter strokovne
delavke obeh vrtcev.

Delovna praksa oktober

Mentorice dijakom III. gimnazije

Priprava na

Udeleženi: Mojca Verčkovnik,
Sabina
Mikiš,
Jasmina
Valentan, Ksenija Božnik.
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dijakov
študentov

in 2021–junij
2022

Izobraževanje
september
na daljavo v 2021–junij
izvedbi ZRSŠ
2022

Udeležba
na september
študijskih
2021
skupinah
za
vrtec v izvedbi
ZRSŠ
Predavanje za 19. 1. 2022
strokovne
delavce

strokovni izpit,
nastopi iz
različnih
področjih VIZ
dela.
Priprava
nastopov in
izvedba za
maturitetni del
izpita.
Nabor različnih
vsebin
predavanj,
izvedba na
daljavo preko
spletnih orodij.
Obravnava
izbrane
aktualne
tematike in
vsebin.
Predavanje
mag. Tadeje
Batagelj z
naslovom:
Bistri, a
raztreseni,
tema: izvršilne
funkcije in
anksioznost.

Maribor,
smer
predšolska
vzgoja, dijakom, ki opravljajo
prekvalifikacijo za področje
predšolske vzgoje in študentom
PeF MB, uvajanje pripravnikov
v VIZ delo vrtca.

Strokovne delavke vrtca.

Strokovne delavke vrtca.

11.6 . STROKOVNO-PEDAGOŠKA PRIMOPREDAJA
Ovrednotenje razvojno-procesnega spremljanja otroka na razvojnih področjih/
individualni zapisi/ se je izvedlo 16. 6. 2022 med strokovnimi delavkami vrtca.
Ovrednotenje razvojno-procesnega spremljanja otroka na razvojnih področjih/
individualni zapisi/ se je med učiteljicami prvih razredov in strokovnimi delavkami
vrtca izvedlo v mesecu avgustu 2022.
Namen pedagoške primopredaje: individualni zapisi o otroku se upoštevajo za
procesno-razvojno načrtovanje v naslednjem šolskem letu.
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11.7 . RODITELJSKI SESTANKI, POGOVORNE URE

Roditeljski sestanki:
Vrtec Pesnica
DATUM

URA

1. roditeljski
sestanek

16. 9. 2021

2. roditeljski
sestanek

25. 11. 2021 17.00

3. roditeljski
sestanek

3. 6. 2022

17.00

Dan odprtih vrat
za starše in
otroke novince

31. 5. 2022

16.30

17.00

VSEBINA
Aktualne informacije, predstavitev
vzgojno-izobraževalnega dela po
oddelkih.
Aktualno delo v oddelkih, delavnice s
starši, dogovori s starši za dejavnosti v
decembru.
Predavanje za starše z naslovom:
Asertiven starš; predavateljica: mag.
Martina Kukovec.
Aktualne informacije za starše.
Spoznavanje dela in življenja v vrtcu.
Gledališka predstava za otroke v izvedbi
strokovnih delavk vrtca Pernica, z
naslovom Kdo je napravil Vidku srajčico.

Vrtec Pernica

DATUM

URA

1. roditeljski
sestanek

16. 9. 2021

2. roditeljski
sestanek

25. 11. 2021 17.00

17.00

3. roditeljski
sestanek

5. 5. 2022

17.00

Dan odprtih vrat
za starše in
otroke novince

31. 5. 2022

17.00

VSEBINA
Aktualne informacije, predstavitev
vzgojno-izobraževalnega dela po
oddelkih v spletni aplikaciji ZOOM.
Aktualne informacije za starše.
Predavanje za starše z naslovom:
Asertiven starš; predavateljica mag.
Martina Kukovec.
Aktualne informacije za starše.
Spoznavanje dela in življenja v vrtcu.
Gledališka predstava v izvedbi
vzgojiteljic vrtca Pesnica z naslovo
Janko in Metka.
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Pogovorne ure:
Vrtec Pesnica
DATUMI:
7. 10. 2021
4. 11. 2021
2. 12. 2021
6. 1. 2022
3. 2. 2022
3. 3. 2022
7. 4. 2022
5. 5. 2022
2. 6. 2022

URA:
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00

DAN V MESECU
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek
četrtek

URA:
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00
15.00–16.00

DAN V MESECU
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek
ponedeljek

Vrtec Pernica
DATUMI:
4. 10. 2021
8. 11. 2021
6. 12. 2021
3. 1. 2022
7. 2. 2022
7. 3. 2022
4. 4. 2022
9. 5. 2022
6. 6. 2022

Poročilo za vrtec zbrala in zapisala:
Alenka Herceg, dipl.vzg., pom. ravnatelja za vrtec

Poročila za Letno poročilo šole zbrala in uredila:
Marjetka Vaupotič
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POROČILO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA VIZ OŠ PESNICA JE BILO
OBRAVNAVANO NA STROKOVNIH ZBORIH, SVETU STARŠEV IN SVETU
ZAVODA.

PRILOGE:


Poročila letnih delovnih načrtov oddelkov.

Priloge se hranijo v skladu z arhivskimi predpisi.

S K L E P:

POROČILO LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
VIZ OŠ PESNICA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 JE
Z DNEM ____________________ POTRJENO.

Ravnatelj:

Predsednik/predsednica Sveta zavoda:

mag. Andi Brlič

Marjana Šalamun
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