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I. URESNIČEVANJE TEMELJNIH USMERITEV ŠOLE 

1. SPREJEM STRATEŠKIH DOKUMENTOV  

 

Realizacija LDN 2020/21, Letni delovni načrt s prilogami 2021/22, Samoevalvacijsko poročilo, 

Letno finančno poročilo 2020 , Register tveganj 2021, Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v 

času koronavirusa v OŠ Cirila Kosmača Piran. 

2. STANDARDI ZNANJA IN MERILA ZA OCENJEVANJE  

 

Evalvacija meril in standardov znanja 

Učiteljski zbor je sproti na konferencah in usklajevalnih sestankih obravnaval analizo učnega uspeha 

in znanja. Na podlagi temeljite analize smo si zastavili cilje (SAK) za naslednje šolsko leto.   

Že vrsto let poteka sprotno seznanjanje staršev in učencev s standardi znanja in merili za 

ocenjevanje. 

Učitelji so sledili zastavljenim ciljem  iz akcijskega načrta šole, in sicer spremljali  so dvig bralne 

pismenosti skozi različne dejavnosti ter računalniško opismenjevanje po  vertikali od 1. do 9. 

razreda in sledili cilju dviga kakovosti znanja skozi raz lične dejavnosti; realizirali smo športne urice 

za prvošolce, nadstandardni program. 

Učitelji so v strokovnih aktivih naredili analizo vzgojno–izobraževalnega dela , zapisali temeljne 

cilje, ki jih niso uspeli utrditi in predstavljajo podlago za nadaljnjo nadgradnjo znanja. Pripravil 

smo izhodišča za načrtovanje prihodnjega šolskega leta in prednostnih nalog.  

3. ANALIZA NPZ 

 

Analiza nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine za 6. razred 

Pripravila: Josephine Mair 

Na NPZ iz slovenščine je bilo letos prijavljenih 23 učencev,  pisalo je 22 učencev. Državno povprečje 
je 45,5 %, naši učenci so dosegli 44,7 %, kar je 0,8 % pod državnim povprečjem.  

Glede na rezultate se predlaga, da učitelji spodbujajo učence k natančnejšemu branju 
navodil in reševanju nalog, ki so v skladu z izhodiščnim besedilom. Pri pouku je potrebno 
poudarjati smiselnost tvorjenja jezikovno pravilnih povedi in besedil in jasno ub esedovanje 
svojih misli. Učitelji naj pri pouku čim večkrat vključujejo delo z raznimi besedili 
(umetnostnimi in neumetnostnimi), spodbujajo učence k poglobljenemu razmišljanju o njih 
in jih izzivajo z zahtevnejšimi nalogami, pri katerih bodo morali učenci  tvoriti krajša, 
zaokrožena in jezikovna besedila.  

V izogib slabšim rezultatom reševanja nalog NPZ, katere posledica je še nepredelana učna 
snov, naj se učitelj pravočasno seznani s pregledom strukture nalog, ki bodo v preverjanju.  

 

Analiza nacionalnega preverjanja znanja iz matematike za 6. razred 

Pripravila: Tanja Sambolec 

Na NPZ iz matematike je bilo letos prijavljenih 23 učencev,  pisalo je 21  učencev. Državno povprečje 
je 49,7 %, naši učenci so dosegli 41,9, %, je  6,8 % razlika z državnim povprečjem.   
 
Razlike na splošno niso tako velike, a je potrebno opozoriti, da so bili naši učenci manj uspešni pri:  

- Določanju delitelja števila ( ni se jim zdelo potrebno, da bi napisali vse)  

- Merjenju kotov ( te snovi pred NPZ še nismo obravnava li) 
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- Merskega števila niso v celoti zapisali  z decimalnim številom oz. so ga zaokroževali.  

- Pri reševanju 8.naloge so morali prešteti kovance in jih zapisati v evrih. Učenci so se motili 
pri štetju in zapisu v evrih. 8,95 € in ne 8€ 95 centov.  

 
Bolje so reševali naloge:  

- Poznavanja in razlikovanja desetiških enot  

- Določanje večkratnika danega števila  

- Obseg lika, daljica, dolžina daljice in simbolika zapisa  

- Razlikujejo vrste kotov 

- Pretvarjanje merskih enot in računanju z njimi  

- Uporabe pretvarjanja merskih eno t pri reševanju matematičnih problemov  

- Izračunavanja vrednosti izraza s črkovno oznako.  
 

 

Analiza nacionalnega preverjanja znanja iz angleškega jezika za 6. razred  

 

Pripravili: Nataša Kozlovič Lakoseljac 

 

NPZ iz angleščine je letos pisalo 21 učencev. Državno povprečje je 63,5 %, naši učenci so dosegli 
71,6 %, kar je  8,1 % nad državnim povprečjem.  
Letošnji šestošolci so nacionalno preverjanje znanja rešili skoraj v celoti nad povprečjem in s tem 
pokazali, da večinoma dosegajo cilje in standarde iz učnega načrta.  
 
Tudi v prihodnje bomo posvečali pozornost razvijanju veščine slušnega razumevanja, predvsem 
razumevanju daljšega dela besedila ter sklepanju o ključnih informacijah iz sobesedila. S 
poslušanjem avtentičnih besedil, primernih njihovi stopnji znanja in reševanjem različnih tipov nalog 
slušnega razumevanja, bomo pri letošnjih šestošolcih urili spretnost slušnega razumevanja tudi v 
prihodnjih letih.  
Rezultati nalog bralnega razumevanja kažejo, da učenci  to spretnost dobro obvladajo. Pokazali so, 
da razumejo večino od uporabljenih besed in besednih zvez, večjih težav pa nimajo niti z natančnim 
branjem in sklepanjem iz sobesedila. Kljub temu bomo tudi v bodoče veliko pozornosti posvečali 
branju daljših avtentičnih in starostni stopnji prilagojenih besedil, ki omogočajo sklepanje in 
povzemanje vsebine ter razumevanju podrobnosti v besedilu.  
Tudi z uspešnim reševanjem nalog besedišča so naši učenci pokazali, da dosegajo cilje in standarde 
iz učnega načrta. Kl jub temu, bomo še naprej posvečali pozornost utrjevanju in rabi že osvojenega 
besedišča v različnih situacijah. Pri nalogah dopolnjevanja besedila z in brez nabora je zelo 
pomembno, da imajo učenci dobro razvito spretnost bralnega razumevanja. Povezovanje obeh 
spretnosti je ključnega pomena za uspešno reševanje nalog besedišča.  Posebno pozornost bomo še 
naprej namenjali stalnim besednim zvezam in njihovi uporabi v sobesedilu ter pravilnemu zapisu 
besed. 
Čeprav so bili naši učenci pri vseh treh kriterijih p isnega sporočanja nad državnim povprečjem, bomo 
tudi v prihodnjem šolskem letu precej poudarka dajali na razvijanje pisnega sporočanja, predvsem 
kriteriju vsebine (ustrezno razvijanje iztočnic), pa tudi pestrost besedišča, pravilen zapis in 
poznavanje obravnavanih jezikovnih struktur je ključnega pomena, da bodo naši učenci kompetentni 
tudi v tej spretnosti. To lahko utrjujemo s pisanjem krajših vodenih sestavkov na obravnavane teme 
med šolskim letom. Ponovno pa je potrebno poudariti, da je razvijanje pisne ga sporočanja najtežja 
spretnost v učenju tujega jezika in šestošolci so šele na začetku tega procesa. Zato je pomembno, 
da jo tudi v prihodnjih letih aktivno razvijajo.  
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Analiza nacionalnega preverjanja znanja iz angleškega  jezika za 9. razred  

 

Pripravili: Nataša Kozlovič Lakoseljac  

 

NPZ iz angleščine je letos pisalo 31 učencev. Državno povprečje je 57,4 %, povprečje naše šole pa 
60,8 %,  kar je  3,4 % nad državnim povprečjem.  
Primerjava dosežkov med oddelkoma:  
9.a je dosegel rezultat 66,5 %, kar je 9,1 % nad  državnim povprečjem,  
9.b dosegel rezultat 56,7 %, kar je 0,7 %  pod državnim povprečjem.  
Kljub temu, da je letošnji rezultat devetošolcev nad povprečjem lahko iz analize povzamemo, da bo 
potrebno še veliko narediti na področju vseh spretnosti.  
V prihodnjem šolskem letu bomo še naprej posvečali pozornost razvijanju različnih veščin slušnega 
razumevanja, predvsem poslušanju daljših avtentičnih besedil prilagojenih stopnji znanja, sklepanju 
o podrobnostih iz sobesedila ter razumevanju glavnih misl i in podrobnosti v poslušanih besedilih. S 
poslušanjem daljših avtentičnih besedil in reševanjem različnih tipov nalog slušnega razumevanja 
bomo urili koncentracijo za poslušanje.  
Veliko pozornosti bomo še naprej posvečali branju daljših avtentičnih in starostni stopnji 
prilagojenih besedil, ki omogočajo sklepanje in povzemanje vsebine ter iskanju podrobnosti v 
besedilu. Čeprav razumevanje nekaterih pogosto rabljenih stalnih besednih zvez učencem ni 
povzročalo večjih težav, bomo tudi v bodoče temu posveč ali pozornost. 
Na področju besedišča bomo posebno pozornost posvečali poučevanju v sobesedilu. Posebno 
pozornost bomo še naprej namenjali stalnim besednim zvezam in njihovi uporabi v sobesedilu. 
Letošnji rezultati kažejo tudi, da bo potrebno posebno pozorn ost posvečati urjenju pravopisa, ki je 
letošnji generaciji devetošolcev povzročil kar precej težav.  
Čeprav so bili naši učenci pri treh kriterijih pisnega sporočanja od štirih nad državnim povprečjem, 
bomo tudi v prihodnjem šolskem letu precej poudarka daj ali tej spretnosti. Ustrezno razvijanje 
iztočnic (vsebina), pa tudi pestrost besedišča, pravilen zapis in poznavanje raznovrstnih jezikovnih 
struktur je ključnega pomena, da bodo naši učenci kompetentni tudi v tej spretnosti. Učence bomo 
skušali spodbuditi  k iskanju sopomenk, uporabi znanih besednih zvez, raznovrstnosti besedišča in 
seveda k pravilnemu zapisu.  

 

 

Analiza nacionalnega preverjanja znanja iz slovenskega jezika za 9. razred  

 

Pripravila Zorica Matović 

 

V šol. letu 2021/2022 je NPZ iz slovenščine opravljalo 29 devetošolcev naše šole. Njihov skupni 

dosežek je zelo blizu povprečnemu dosežku na državni ravni. V celoti so naši 9 -šolci dosegli za 1,8 

odstotne točke nižji rezultat od državnega povprečja.  

Analiza letošnjega NPZ iz SLJ je pokazala, da so učenci zelo uspešni v bralnem razumevanju, ne glede 

na to ali gre za umetnostno ali za neumetnostno besedilo. Pozna se tudi, da smo ogromno vadili 

sestavo besedil po navodilih (pisanje besedila v treh korakih). Preizkus med ostalim kaže, da bo p ri 

pouku treba veliko več časa posvetiti piljenju pravopisnih in jezikovnih zmožnosti, saj je vdor nove 

subkulture pisanja s socialnih omrežij izredno močan.  

 

 

Analiza nacionalnega preverjanja znanja iz matematike za 9. razred  

 

Pripravila: Lucija Uršič 

 

NPZ iz matematike je letos pisalo 28 učencev od 31. Državno povprečje je 57,7 %, naši učenci 
so v povprečju dosegli 51,8 %, kar je 5,9 % pod državnim povprečjem.  
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Na podlagi analize letošnjega NPZ lahko povzamem, da bo potrebno velik poudarek v 
prihodnjih leti dati naslednjim vsebinam: 

- Izrazi z množenjem in deljenjem, ki vsebujejo ulomke, decimalnima števila in negativna 
števila, 

- Pravilom za deljivost, 

- Natančnosti pri načrtovanju geometrijskih elementov,  

- Računanju površin geometrijskih teles in pretvarjanje ploščinskih enot.      
                                                                                  

        4. ŠOLSKI PARLAMENT  

Poročilo sta  pripravila: Ingrid Ješelnik in Dejvid Balek  

SUŠ je skupnost učencev šole. Vsak oddelek izvoli dva predstavnika v šolski parlament. Tu lahko učenci 
uveljavljajo svoje pravice, interese, predloge ter aktivno sodelujejo v skupnih ciljih in projektih.  
V šolskem letu 2021/22 smo se osredotočili na vrednoto ODGOVORNOST in na temo MOJA POKLICNA 
PRIHODNOST. Šolski parlament smo preko različnih vsebin povezovali z oddelčnimi skupnostmi.  
Sestanki so potekali vsako tretjo sredo v mesecu, od 7:30 do 8:00, oziroma po dogovoru. Od 
septembra 2021 do maja 2022 smo imeli 7  skupnih srečanj. 
Skozi vse šolsko leto in kljub pouku na daljavo je tudi letos zelo dobro potekala povezava med 
razrednimi skupnostmi, SUŠ, šolskim parlamentom in učiteljskim zborom. Učenci in razredniki so na 
razrednih urah izvajali različne dejavnosti, povezane s temo Moja poklicna prihodnost ter projekti 
Pozitivna disciplina, Zdrava šola in UNESCO projekti. V prednovoletnem času smo izpeljali že 
tradicionalno Pošto prijateljstva. Utrjevali so vrednoto odgovornost ter debatirali o različnih 
vprašanjih, ki so jih nato predstavniki SUŠ predstavili na sestanku, mentorja pa na pedagoških 
konferencah. 
Skupina je bila tudi v tem šolskem letu zelo aktivna in konstruktivno kritična. Težave, na katere so 
opozarjali učenci so bile pogosto vezane na medsebojne odnose, bile pa so tudi pohvale in predlogi 
za izboljšave. Metode smo prilagajali trenutni situaciji, uporabili smo interakcijske igre ter debato v 
manjših skupinah. 
Med letom so učenci razmišljali o težavah in prednostih dela na daljavo, izpeljali volitve pred sedstva, 
se tudi letos poglobili v temo poklicna prihodnost, pomagali sooblikovati šolski jedilnik, se preizkusili 
v različnih poklicih in se pripravljali na občinski otroški parlament, katerega so se udeležili trije 
predstavniki SUŠ naše šole. S predstavn iki šolskega parlamenta smo zbirali tudi predloge, kako bi 
izkoreninili psihično in fizično nasilje na šoli ter poskrbeli, da bi se na naši šoli vsi počutili dobro.  
V letošnjem šolskem letu smo tako uresničili večino napovedanih ciljev, ki zaslužijo načrtn o in stalno 
obravnavo: spoznavanje in razvijanje nekaterih pomembnih vrednot za skupno bivanje in delovanje. 
Preko uresničevanja skupnih nalog smo razvijali in utrjevali tudi pripadnost šoli, pozitivne medsebojne 
odnose, odgovornost za svoje ravnanje, učil i smo se samostojnosti in aktivnega državljanstva, pri pouku 
in na razrednih urah smo obeležili pomembne spominske dni, organizirali proslave ob državnih 
praznikih, vzdrževali pravilno komunikacijo med predstavniki SUŠ -a in razrednimi skupnostmi, 
vzpodbuja li aktivno sodelovanje članov šolskega parlamenta pri dogajanju na šoli in izvajali aktivnosti 
na temo otroškega parlamenta.  
Udeležba na sestankih je bila dobra.  
Predstavniki na državnem otroškem parlamentu, ki je bil v Ljubljani pa so se odločili, da bo v  
naslednjem šolskem letu tema otroškega parlamenta »Duševno zdravje otrok in mladih«.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. DELO S STARŠI  

Poseben poudarek že nekaj časa dajemo kakovostnemu sodelovanju s starši.  Vsako leto na prvih 
roditeljskih sestankih predstavimo plan dela za novo šolsko leto in pripravimo šolsko publikacijo.  
Staršem so  informacije dostopne na: informacijskih točkah, roditeljskih sestankih, govorilnih urah, pri 
vodstvu šole, na spletnih straneh, po elektronski pošti, preko ka taloga informacij javnega značaja, 
preko sveta staršev in predavanj za starše. Staršem so dane možnosti strokovne rasti in usposabljanja 
za učinkovito starševstvo preko programov, kot so:  

- Letni načrt in izvedba predavanj za starše (ŠSS in razredniki)  
- Individualne pomoči (svetovalna služba, razredniki)  
- Sodelovanje staršev in strokovnih sodelavcev za otroke s posebnimi potrebami . 
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S starši tudi skupaj načrtujemo in izvajamo:  borza znanja, predavanja, izvajanje poklicnega usmerjanja 
(ŠSS in razredniki).  

6. PLAN IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV  

Posebno skrb namenjamo usposabljanju in izobraževanju za višjo kakovost dela. Zato so bili učitelji    
deležni različnih  oblik izobraževanj . Izpeljali smo predavanje z delavnicami Janija Prgića: Pozitivna 
disciplina in Neve Pletikos: Pozitivno vodenje razreda v katerem so učenci čustveno in vzgojno težavni . 
Učitelji po posameznih aktivih so se udeleževali strokovnih srečanj v okviru Zavoda za šolstvo, glede 
na specifiko dela ter načrtovanje lastnega strokovnega dela pa so bili učit elji deležni še ostali 
izobraževanj, tudi v tujini v okviru projekta Erasmus +.  

7. POROČILO JEZIKOVNE ŠOLE ZA SLOVENSKE UČENCE V ZAMEJSTVU  

Poročilo je pripravila Lorena Lovrečič  
Ena od dejavnosti šole je JEZIKOVNA ŠOLA, organizirana v sodelovanju z Uradom Vlade Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. S programom jezikovne šole, gostujočim učencem 
omogočamo utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne in kulturne id entitete, medsebojno 
povezovanje in ohranjanje vezi s Slovenijo.  
Osnovni program dejavnosti izvajamo v času pouka od ponedeljka do petka, kot šolo slovenskega 
jezika za zamejske Slovence iz Avstrije in Italije. Letos smo od Vlade Republike Slovenije za Slovence 
v zamejstvu in po svetu dobili 2.650,00. Projekt je povezan z obiskom učencev iz zamejskih šol. 
Predvidoma naj bi šolo obiskalo sto  štirideset udeležencev projekta.  
Zaradi razglasitve epidemije so srečanja odpadla.  

  8. INVESTICIJE 

Tudi v letošnjem letu smo namensko vlagali sredstva v vzdrževanje šole, v nabavo nove opreme in v 
razvoj obšolskih dejavnosti.  Klimatizirali smo jedilnico in kuhinjo , na novo opremili eno učilnico, v 
dogovoru z ustanoviteljem nabavili novo tovorno dvigalo.  
 

II. REALIZACIJA PROGRAMA IN UČNI USPEH 

1 . REDNI POUK 

Delovni načrt je bil realiziran v skladu s programom ( 99,7 % realizacija). Osnovne naloge po 
predmetniku so bile realizirane.  Glede na to, da je pouk potekal na daljavo dobrih pet mesecev, 
smo strokovni aktivi naredili temeljito analizo usvojenih oziroma ne usvojenih standardov znanja. 
Strokovni aktivi bodo v mesecu avgustu načrtovali delo s snovjo, ki ni bila utrjena oz. obravnavana 
in poglobljena. 
 

oddelek obvezni program 

% 

dnevi 

dejavnosti % 

razširjeni program 

% 

Skupaj 

% 

1. A 98,57 100,00 97,14 98,64 

1. B 98,10 100,00 97,14 98,64 

2. A 99,43 100,00 102,86 99,59 

2. B 99,43 100,00 102,86 99,59 

3. A 99,23 100,00 91,43 99,02 

3. B 99,23 100,00 91,43 99,02 

4. A 99,89 100,00 100,00 99,90 

4. B 99,89 100,00 100,00 99,90 

5. A 99,59 100,00 108,57 99,91 

5. B 99,59 100,00 102,86 99,72 
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6. A 99,49 100,00 97,14 99,45 

7. A 99,01 100,00 97,14 99,02 

7. B 98,81 100,00 97,14 98,83 

8. A 99,59 100,00 105,71 99,82 

9. A 103,13 100,00 106,25 102,99 

9. B 103,01 100,00 106,25 102,89 
 

Napreduje 254 učencev od 255, kar je 99,6 %. En učenec ne napreduje . 

2. DODATNI PROGRAM 

 

Skozi celo šolsko leto so potekale naslednje interesne dejavnosti:  

INTERESNA DEJAVNOST NA MATIČNI ŠOLI  MENTOR 

TURISTIČNI KROŽEK BALEK 

ŠOLSKI VRT ŽUGELJ , ŽVAB 

NOVINARJI MATOVIĆ 

LIKOVNI KROŽEK JANKO 

MALE SIVE CELICE KOZLOVIČ 

OLJKA, ALI TE POZNAM  
 
MOZETIČ 

IGRIVA ITALIJANŠČINA ŠEGŠ 
 

RDEČI KRIŽ KUŠTRIN 

IGRIVA SLOVENŠČINA KUŠTRIN 

BEREMO SKUPAJ KUŠTRIN 

MEDNARODNO SODELOVANJE  KUŠTRIN 

TEHNIČNA PISMENOST V. JANKO 

MODELARSKI KROŽEK V. JANKO 

BRALNI IZZIV LOVREČIČ 

RETORIKA SAMBOLEC 

PLANINSKI KROŽEK FABBRO 

NOGOMET Zunanji izvajalec 

ODBOJKA Zunanji izvajalec 

ROKOMET Zunanji izvajalec 

KOŠARKA Zunanji izvajalec 

 
 
 
 
 
 



Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta 2021/22  OŠ Cirila Kosmača Piran 

 

 

Stran 10 

 

 

INTERESNA DEJAVNOST NA PODRUŽNICI  MENTOR 

ŠOLSKI VRT MURTIĆ 

Z LUTKO V ROKI JEŠELNIK 

IGRE PRIJATELJSTVA BOGATINOV 

DRAMSKI KROŽEK KOCJANČIČ 

ODBOJKA                                                   Zunanji izvajalec 

ROKOMET Zunanji izvajalec 

NOGOMET Zunanji izvajalec 

KOŠARKA Zunanji izvajalec 

 

3. RAZŠIRJEN PROGRAM  
 

ŠOLA V NARAVI – 5.in 6. razred 

Letos smo realizirali šolo v naravi, in sicer za oba 5. razreda in za 6. razred v Kranjski Gori, 
od 31. 1. do 4. 2. 2022. 
Šolo smučanja so izvajali pooblaščeni učitelji smučanja, ostale dejavnosti pa smo vodili 
spremljevalci in učitelji COŠD.  
Načrtovane vsebine dela: 

 osnove alpskega smučanja in igre na snegu,  

 varnost na smučišču, pravila vedenja na smučišču,  

 uporaba smučarskih naprav,  

 skrb za opremo, 

 zaščita pred soncem in mrazom, 

 spoznavanje kraja in okolice. 
 
Poleg naštetih vsebin učenci v šoli v naravi krepijo samozavest, odločnost, vztrajnost, pozitivne 
vzorce športnega obnašanja in medsebojnega sodelovanja.  
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III. STROKOVNI ORGANI 

1. POROČILO  STROKOVNEGA AKTIVA 1. RAZREDA  

Pripravila vodja aktiva: Vika Kuštrin   
Članice aktiva:  Svetlana Bogatinov, Tarita Sirk, Lorena Lovrečič, Alenka Gnezda, Mojca Švonja, Nina 
Podgornik, Karmen Mozetič, Mojka M. Lavrič, Jure Černac.  
 

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

Sestanki, obravnavane vsebine 
Redno smo se sestajale in na podlagi letnega delovnega načrta oblikovale :  

 LDN in pregled standardov po predmetih,  

 opisnike, ki smo jim sledili pri preverjanju in ocenjevanju znanja,  

 načrtovanje in izvedbo dnevov  posebnih dejavnosti,  

 načrtovanje in izvedbo različnih oblik  sodelovanja s starši,  

 obogatitve pouka v sodelovanju z zunanjimi institucijami,  

 implementacijo dodatnih individualnih znanj in izkušenj v vzgojno izobraževalni proces . 
     

2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA.  

Delo je bilo enakovredno porazdeljeno , tako pri načrtovanju pouka, kot pri dnevih dejavnosti, ostalih 
aktivnostih. Pri delu z učenci je bilo veliko časa posvečenega  medsebojnim odnosom, postavljanju 
meja, sprejemanju odgovornosti, samovrednotenju dela. Vodja strokovnega aktiva je bila odgovorna 
za sklic sestankov, pravočasno obveščanje, pisanje zapisnikov in poročil.  
 
Zadolžitve so bile deljene sproti,  glede na naravo in obsežnost dela v posameznem oddelku, delo je 
temeljilo na sodelovanju.  
 
Vika Kuštrin:  

- razredničarka 1. A razreda,  
- koordinatorica dela z nadarjenimi učenci (RS),  
- mentorica ID, 
- vodja UNESCO središča Piran,  
- šolska koordinatorica občinskega projekta Pobratena mesta (Indianapolis – Piran), 
- koordinatorica ERASMUS+ projektov,  
- izvajalka DSP za priseljence. 

 
Svetlana Bogatinov: 

- razredničarka 1. B razreda,  
- pedagoški vodja podružnične šole v Portorožu,  
- vodja šolske prehrane.  
- koordinatorica dneva dejavnosti Vrednote in 8 krogov odličnosti,  
- mentorica ID, 
- izvajalka DSP. 
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3.  REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI  

Izvedli smo 4 kulturne dneve, 3 naravoslovne dneve, 3 tehniške dneve in 5 športnih dni.  

 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, 

SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI ...  

SODELOVANJE S STARŠI:  

 mesečne govorilne ure, roditeljski sestanki, individualni razgovori – učna in vzgojna 
problematika; 

 sodelovanje s starši, ki so se vključevali v pouk in sodelovali pri dejavnostih;  

 zaključna prireditev To smo mi;  

 predstavitev šolskih dejavnosti bodočim prvošolcem in njihovim staršem.  
 
SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNI AKTIVI:  

 Sodelovali in usklajevali sva delo z  učitelji OPB, italijanščine, športa, angleščine ter s 
knjižničarko in računalnikarjem.  

 Po potrebi sva sodelovali s člani ostal ih strokovnih aktivov. 

 Tudi z zunanjimi strokovnimi sodelavci sva izmenjali izkušnje in mnenja, in sicer na srečanju 
študijske skupine.  

 
SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE:  
Glede na potrebe in specifiko dela v razredu sva se posvetovali z ravnateljico in/ali pomočnico 
ravnateljice. 
 
SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO:  
Preko celega leta sva sodelovali s ŠSS . Sodelovanje je bilo usmerjeno predvsem reševanju težav otrok 
z učnimi in vedenjskimi  težavami, usklajevanju in realizaciji  IP in programa dela z učenci priseljenci. 
 
SODELOVANJE Z LOGOPEDOM IN ZUNANJIMI IZVAJALCI DSP:  
Sodelovali sva z logopedom Jaro Košuto , ki deluje na matični šoli in na podružnici.  
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI:  
- s PGD Piran, 
-  z Mestno knjižnico Piran,  
- z vrtcem Mornarček  Piran in enoto Barčica Portorož,  
- s šolsko zobno ambulanto,  
- z Zdravstvenim domom Piran, 
- s Centrom za krepitev zdravja Piran,  
- z gostujočimi mentorji v okviru ERASMUS+ mobilnosti (Velika Britanija, Finska, Italija, Reunion),  
- s partnerskimi šolami v okviru ERASMUS+ KA1 in KA2 (Finska, Velika Britanija, Italija …) projektov 
ter projekta pobratenih mest (ZDA),  
- z generalno konzulko RS v Clevelandu (ZDA) go. Alenko Jerak,  
- s Fakulteto za turistične študije – Turistica, 
- z Občino Piran,  
- z OZ RK Piran, 
- z Zvezo združenih borcev  za vrednote NOB, 
- s podjetjem Okolje Piran, 
- z Morsko biološko postajo Piran,  
- z lokalno skupnostjo, društvi in drugimi.  
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5. OSTALE DEJAVNOSTI  

Učence sva vključili in jih pripravljali na naslednja tekmovanja:  
- tekmovanje iz znanja matematike Kenguru,  
- tekmovanje iz znanja matematike Razvedrilna matematika ,  
- tekmovanje iz naravoslovnih znanj Kresnička,  
- Bralna značka (slovenščina, angleščina) . 
 
Učence sva spodbujali za sodelovanje na natečajih in nastopih.  
 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/23  

V naslednjem šolskem letu bova delovali v smeri doseganja skupnih ciljev  in razvijanja akcijskega 
načrta šole.  
Elemente BRALNE PISMENOSTI  bomo uvajali in razvijali na vseh predmetnih področjih.  
Največ pozornosti bomo namenili izboljšavi pravopisa, navajanju na bralne učne strategije.  
 
Veščine KRITIČNEGA MIŠLJENJA bomo razvijali v povezavi z učenjem ustrezne  KOMUNIKACIJE 
(samorefleksija, argumentiranje, formiranje vprašanj in odgovorov, analiza/sinteza, problemska 
vprašanja …). 
 
Na dvigu kakovosti pouka bomo delovale skozi elemente formativnega pristopa, ki ima v ospredju 
osmišljanje pouka (Stopnice do znanja, Presodi se – plakat).   
 
Zavedamo se, da je prisotnost IKT v učnem prostoru današnja realnost, ki ji bomo tud i sami sledili, 
vendar z veliko mero odgovornosti. V prvi vrsti se želimo sami učitelji izobraziti na področju ustrezne 
rabe IKT pri pouku, da bomo lahko tudi v tej smeri ustrezno razvijali svoje poučevanje. Kljub temu 
bomo vztrajali na rabi in prisotnosti  tiskanih publikacij, poglobljene osebne komunikacije in  razvoja 
socialnih veščin.  V pouk želimo vpeljati redno rabo računalnika, in sicer kot pripomočka pri delu 
skupin. Na ta način lahko ohranimo in razvijamo komunikacijo, sodelovanje, kritično mišljenj e. 
Vsekakor pa stremimo k pouku, ki bi bil kvaliteten, sodoben, aktualen, prostorsko in časovno 
neomejen – tak pouk si predstavljamo ob uvedbi smiselne uporabe tehnologije, ki omogoča 
multimedijski pristop k učenju in poučevanju. Obenem bi na ta način še o krepili vezi s partnerskimi 
šolami iz tujine, kar je še dodatna prednost na poti h kvalitetnemu pouku – deljenje pristnih izkušenj, 
informacij in dejstev kar na daljavo … Učenci iz dveh ali več držav so istočasno udeleženi v skupni 
učni uri, ki jo načrtuje  in izvaja več učiteljev (več idej, več vpogledov v vsebino, več izkušenj …).  
 
Na področju VZGOJNEGA DELOVANJA  bomo vključevale elemente komunikacije in socialnih veščin, 
znanja in spretnosti, ki učence opolnomočajo za delovanje v različnih konfliktnih sit uacijah ali 
vrstniškemu nasilju (povzročitelj, žrtev, priče) – preventivni program proti nasilju NEON. Zavzemali 
se bomo za kakovostne medosebne odnose v kolektivu in med učenci.  
 
DOMAČE/POPOLDANSKE NALOGE  bodo premišljeno določene in izbrane ter ciljno na ravnane. 
Skoznje bosta tako učenec kot učitelj  (in starši) pridobila vpogled v stopnjo predznanja/znanja  ali 
pa bo skoznje potekalo utrjevanje že pridobljenega znanja . Zato je nujno potrebno, da učenec ve 
proti kateremu učnemu cilju hodi.  
 
V okviru oddelkov bomo skupaj z učenci , po principu PBL (Project Based Learning) IZDELALI ZELENI 
NAČRT RAZREDA . Vanj bomo vključili »zelene« aktivnosti, ki jih bomo skozi leto izvajali.  
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IZOBRAŽEVANJE  
V okviru STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA  bi se želele kolektivno (aktiv RS) izobraziti na področju 
formativnega spremljanja znanja. Posledično bi formativno spremljanje znanja vpeljale v učni proces 
na celotni razredni stopnji.  
 

2. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA 2.  RAZREDA 

Pripravila vodja aktiva: Ingrid Ješelnik  

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

 Članici aktiva: Ingrid Ješelnik in Senja Rojc Križman  
 Sestanki, obravnavane vsebine:  

Redno sva se sestajali in ob letnem delovnem načrtu oblikovali:  
- LDN in pregled standardov in ciljev ter kriterijev po pred metih,  
- opisnike, ki sva jim sledili pri preverjanju in ocenjevanju znanja,  
- načrtovali, organizirali in izvedli dneve posebnih dejavnosti,  
- načrtovali obogatitve pouka v sodelovanju z zunanjimi institucijami,  

              Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnika aktivov.  
 

2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA.  

Delo sva si enakovredno porazdelili, tako pri načrtovanju pouka, kot pri dnevih dejavnosti, ostalih 
dejavnostih. Pri delu z učenci sva veliko časa posvetili medsebojnim odnosom, postavljanju meja, 
sprejemanju odgovornosti, samovrednotenju dela, razumevanju , usvajanju učnih ciljev in aktivnim 
odmorom (med poukom in odmori, motivacija za športne dejavnosti izven pouka) ter računalniškemu 
opismenjevanju. Sodelovali sva v projektih pod okriljem Unesca, Zdrave šole ter ostalih. Učence sva 
pripravili za tekmovanja iz slovenščine, matematike, naravoslovja in računalništva. Učenci so 
sodelovali tudi v Bralni znački. Kot vodja sem bila odgovorna za sklic sestankov, pravočasno 
obveščanje, pisanje zapisnikov in poročil.  
  

3.  REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI  

Opravili smo 4 kulturne dneve, 3 naravoslovne dneve, 3 tehniške dneve in 5 športnih dni.  

 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, 

SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI ...  

SODELOVANJE S STARŠI  
Na mesečnih govorilnih urah, roditeljskih sestankih, timskih sestankih, individualnih razgovorih in 
videokonferencah smo se s starši pogovarjali o učni uspešnosti in vedenju njihovih otrok. Zaradi 
izrednih razmer smo del načrtovanih dejavnosti izvedli v okrnjeni oz. prilagojeni ob liki. 
 
SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNI AKTIVI:  
Sodelovali in usklajevali sva delo z učiteljicami OPB, učiteljicami italijanščine, angleščine, športa, 
matematike, slovenščine in knjižničarko.  
 
SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE:  
Glede na potrebo in specifiko problema/dela v razredu, sva se posvetovali z ravnateljico.  
 
 
SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO:  
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Preko celega leta sva sodelovali s ŠSS, do konec leta s pedagoginjo Vesno Prunk, do konca šolskega 
leta pa z Nežo Matovina. Sodelovanje je bilo namenjeno predvsem reševanju problemov otrok z 
učnimi in vedenjskimi  težavami.  
 
SODELOVANJE Z LOGOPEDINJO/LOGOPEDOM:  
Sodelovali sva z izvajalko oz izvajalcem programa in drugimi izvajalci DSP.  
 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI:  
- s Policijsko postajo Piran,  
- z Vrtcem Mornarček Piran in enota Barčica Portorož,  
- z  Epicentrom Piran,  
- s šolsko zobno ambulanto,  
- z Mestno knjižnico Piran,  
- s Centrom za Krepitev zdravja Piran,  
- z Društvom Palčica Pomagalčica in dobrodelnimi škratki, 
- z ZOO Ljubljana. 

Vsega sodelovanja z zunanjimi inštitucijami nismo izvedli kot načrtovano zaradi izrednih razmer.  
 

5. OSTALE DEJAVNOSTI  

a) Tekmovanja  

 Bober tekmovanje 

 Razvedrilna matematika 

 Vegovo priznanje - MAT  

 Kresnička 

 Mehurčki 

 Bralna značka  
 
b) Udejanjanje akcijskega načrta  

 Dvig funkcionalne pismenosti 
V letošnjem šolskem letu smo namenili veliko pozornosti in dejavnosti na področju motivacije za 
branje, kjer smo na vsakem koraku spodbujali branje. Z učenci smo trikrat obiskali Mestno 
knjižnico Piran in trikrat obiskali šolsko knjižnico. Poskrbeli smo za redno izposojo knjig iz šolske 
oz. razredne knjižnice. Učenci so dnevno posegali tudi po otroških revijah. En dan dejavnosti smo 
posvetili Bralnemu popotovanju. Učitelji smo vsakodnevno poskrbeli za motivacijo za branje 
znotraj pouka in z dodatnimi dejavnostmi.  

 

 Izvajanje računalniškega opismenjevanja  
Učenci so že lani spoznali spletni portal učim.se ter junaka Nandeta. Preko portala so imeli dostop 
do nalog za utrjevanje in ponavljanje znanja. Med urami računalniškega opismenje vanja smo 
učence učili rokovati s programom in jih s tedenskimi nalogami motivirati za utrjevanje znanja 
pred ocenjevanji. V predbožičnem času smo v računalniški učilnici ustvarjali voščilnice in slikali v 
wordu. Pri LUM smo naslikali živalske družine.  
  

c) Zdrava šola 
V okviru zdrave šole smo skozi celo šolsko leto izvajali dejavnosti na področju krepitve 
medvrstniške komunikacije ter reševanja konfliktov. Med poukom smo izvajali pet minutne 
gibalne odmore. Za gibanje in pitje vode smo poskrbeli tudi pred začetkom pouka.  Dan dejavnosti 
smo izpeljali z zunanjimi sodelavci iz Centra za krepitev zdravja, kjer smo si zadali cilj, da učence 
ozaveščamo o vsakodnevnih aktivnostih s katerimi pripomorejo k bolj zdravemu počutju in 
vedenju. 
 

d) Sodelovali smo v projektu POGUM 
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V sklopu projekta smo se posvetili okoljski problematiki in velikim količinam odpadkom. Učenci 
so izdelovali iz odpadnega materiala in so izpeljali zbiralno akcijo odpadnega papirja, kjer smo 
zbrana sredstva namenili Društvu Palčica pomagalčica in dorbodelni škratki. Preko dejavnosti so 
učenci prišli do spoznanja, da lahko bistveno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega 
okolja za vsa živa bitja, in sicer z ločevanjem odpadkov, zmanjšanjem njihovih količin in smotrno 
ponovno uporabo le teh. 
 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/23  

V naslednjem šolskem letu se bomo prioritetno posvetili dvigu nivoja kulturne komunikacije tako 
med učenci samimi kot med učiteljem in učencem. Še vedno bomo veliko pozornosti posvetili 
razredni klimi in dobrim socializacijskim odnosom v oddelku.  

 3. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA 3. RAZREDA  

 

Poročilo pripravila vodja aktiva: Aleksandra Murtić  
 

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

 Članici aktiva: Katarina Petrič in Svetlana Bogatinov  
 Sestanki, obravnavane vsebine:  
 
Redno sva se sestajali in ob letnem delovnem načrtu oblikovali:   
- LDN in pregled standardov in ciljev ter kriterijev po predmetih,   
- pragove ocenjevanj, ki sva jim sledili pri preverjanju in ocenjevanju znanja,   
- načrtovali, organizirali in izvedli dneve posebnih dejavnosti,   
- načrtovali in izvedli različne oblike sodelovanja s starši,  
- načrtovali vsebine in načine posredovanja učne snovi ter nalog v času šolanja na    
  daljavo, 
- načrtovali vsebine za krepitev medsebojnih odnosov in vsebine za reševanj e konfliktov, 
- vnašali dodatna individualna znanja in izkušnje v pouk in šolsko delo.  

 Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnika aktivov.   
 

2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA.  

Delo sva si enakovredno porazdelili, tako pri načr tovanju pouka, kot pri dnevih dejavnosti, 
ostalih dejavnostih. Pri delu z učenci sva veliko časa posvetili medsebojnim odnosom, 
postavljanju meja, sprejemanju odgovornosti, samovrednotenju dela, razumevanju, 
usvajanju učnih ciljev, aktivnim odmorom (med poukom in odmori, motivacija za športne 
dejavnosti izven pouka) in pri učnih urah izhajali iz učencev. Sodelovali sva v projektih pod 
okriljem Unesca, Zdrave šole, pri projektu POGUM ter ostalih. Učence sva pripravili za 
tekmovanja iz matematike, slovenščine , naravoslovja – Kresnička, računalniškega 
tekmovanja – Bober in Bralne značke. 
Kot vodja sem bila odgovorna za sklic sestankov, pravočasno obveščanje, pisanje zapisnikov 
in poročil.  
  

3.  REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI  

Opravili smo 4 kulturne dneve, 3 naravoslovne dneve, 3 tehniške dneve in 5 športnih dni.   
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4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO 
SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI ...  

SODELOVANJE S STARŠI   
Na mesečnih govorilnih urah, roditeljskih sestankih, individualnih razgovorih in 
videokonferencah smo se s starši pogovarjali o otrokovem napredku na posameznih 
področjih, usmeritvah, uspehu.  
V času šolanja na daljavo smo dnevno sodelovali s starši preko e -pošte, telefona in 
videokonferenc. 
SODELOVANJE Z DRUGIMI STROKOVNI AKTIVI:   
Sodelovali in usklajevali sva delo z učiteljicami OPB, učiteljicami italijanščine, angleščine, 
športa, matematike, slovenščine in knjižničarko .   
SODELOVANJE Z VODSTVOM ŠOLE:   
Glede na potrebo in specifiko problema/dela v razredu, sva se posvetovali z ravnateljico.  
SODELOVANJE S ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO:   
Preko celega leta sva sodelovali s ŠSS, pedagoginjo Vesno Prunk in kasneje z Nežo Matovina 
ter Alenko Gnezdo (3. B).   
Sodelovanje je bilo namenjeno predvsem reševan ju problemov otrok z učnimi in 
vedenjskimi  težavami. 
SODELOVANJE Z LOGOPEDINJO:  
Sodelovali sva s terenskima logopedoma CKSG Portorož, ki na naši šoli izvajata logopedsko 
diagnostiko in obravnavo otrok s tovrstnimi specifičnimi težavami.  

Izvedli smo narek za ugotavljanje motenj branja in pisanja.  
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI:   
- s Policijsko postajo Piran,  
-  z Mestno knjižnico Piran,   
- s šolsko zobno ambulanto,   
- z Zdravstvenim domom Lucija, 
- s šolami  (zamejstvo?????).  
 

5. OSTALE DEJAVNOSTI  

a) Tekmovanja  in projekti 
 Vegovo priznanje – MAT, 
 Cankarjevo tekmovanje – SLJ, 
 Bralna značka, 
 Bober – računalniška pismenost,  
 Razvedrilna matematika,  
 Tekmovanje iz naravoslovja – KRESNIČKA, 
 POGUM,  
 Pasavček – preventivne dejavnosti za povečanje varnosti o trok v prometu, 
 UNESCO projekt Moder stol -  Nekdo misli nate!, 
 Teden umetnosti v šoli in vrtcu,  
 Nacionalni projekt: Varno v vrtec in šolo,  
 Projekt Varno s soncem, 
 likovni natečaj GASILEC – TEKMOVALEC. 
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b) Udejanjanje akcijskega načrta  

 Dvig funkcionalne pismenosti 
V letošnjem šolskem letu smo namenili veliko pozornosti in dejavnosti na področju motivacije 
za branje.  
Tudi v letošnjem šolskem letu smo stremeli k dvigu bralne pismenosti, tako v živo kot na 
daljavo. Učenci so se vključili v ID Beremo skupaj , bralne vaje, predstavljali so prebrane 
knjige in se o njih pogovarjali, izvajali vsakodnevni bralni zajtrk, uvedli smo bralni počitek, 
skupinsko obiskovali šolsko knjižnico, knjižničarka je izvedla učno uro v razredu – branje 
umetnostnega besedila, dramatizirali umetnostna besedila, izvedli DB in BZ, se navajali na 
spremljanje napredka pri branju, izvedli bralno nadaljevanko ter bralno detektivko (po 
razredu iščejo skrite dele zgodbe, ki jih nato po lastni presoji sestavljajo in berejo drug 
drugemu), umetnostna besedila smo analizirali skozi »zemljevid zgodbe«, se preskušali v 
knjižnem kvizu (ustno in pisno), analizirali neumetnostna besedila, poustvarjali literarna 
dogajanja skozi likovna, gibalna, dramska izrazna sredstva, … Poudarjali smo samostojno del o 
z besedilom, navajanje na sistematično branje navodil, branje preprostih receptov, TV 
sporeda, šolskega urnika, voznega reda, zemljevida …, na načrtno reševanje matematičnih 
problemskih nalog, branje in pisanje sporočil, voščil, risanje skic …  
Spoznavali smo strategije za samostojno obravnavo neznanih besedil (po odstavkih, 
podčrtovanje, iskanje ključnih besed, smiselno postavljanje kompleksnih vprašanj …),  
se navajali na hitro branje in iskanje ustreznih informacij, uporabo nebesednih sporočil,  
razlago pojmov - razumevanje in uporabo definicij.  

 

 

 Izvajanje računalniškega opismenjevanja  
Izvedli smo načrtovana računalniška opismenjevanja, ki smo jih načrtovali.  
 

Aktivnosti računalniškega opismenjevanja smo izvajali na daljavo in v živo – v učilnici. V 
sklopu pouka so učenci usvojili rokovanje z različnimi portali, kjer so lahko dostopali do nalog 
za utrjevanje in ponavljanje znanja ter do dodatnih vsebin.  Učenci so aktivno uporabljali 
spletno učilnico 3. razreda, kjer so dostopali do gradiv namenjenih šolan ju na daljavo.  
Učenci so se učili uporabe spletnega SSKJ ter iskanja informacij in slikovnega gradiva na 
spletu. Urili so se v pisanju v programu word ter reševali spletne interaktivne naloge z 
namenom utrjevanja določenih učnih vsebin. Učenci so v slikar ju narisali sliko in jo vstavili v 
wordov dokument – izdelali so novoletno voščilnico.  
V času šolanja na daljavo so se naučili kulturnega in aktivnega sodelovanja na 
videokonferencah ter se usposobili za osnovno rokovanje s programom Zoom (izklop/vklop 
mikrofona/kamere, vpis v spletno učilnico, uporaba klepetalnice, delo v več virtualnih 
sobah). 
 

c) Zdrava šola 

v okviru zdrave šole smo skozi celo šolsko leto izvajali dejavnosti na področju krepitve 
medvrstniške komunikacije ter reševanja konfliktov, aktivnosti, ki so bile vezane na 
posebnosti šolanja na daljavo v času Covida. Med poukom smo izvajali pet minutne gibalne 
odmore. V okviru učnih ur smo se posvečali zdravemu življenjskemu slogu.  
Izvajali smo tehnike sproščanja, ki imajo pozitivne učinke tako na telesno kot na duševno 
zdravje. Vsakodnevno smo ponavljali in se učili o pravilni telesni drži. Učili smo se tudi o 
pravilni drži stoje in med opravili. Pogosto  smo se pogovarjali o teži torbe.  
Učitelj z učenci izvaja tudi enostavne vaje za boljše učenje – Brain Gym. 
Izvedli smo dan dejavnosti v okviru zdrave šole.  
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Pri pouku smo obnovili znanje o ustrezni zaščiti pred klopi. Obnovili so znanje o tem kako se 
ustrezno zaščitijo pred soncem.  
Poudarjali smo pomen osebne higiene. 
Učenci so spoznali kako skrbijo za svoje zdravje in kako lahko sami pripomorejo k zdravemu 
telesu. Spoznali so se s prehransko piramido. S pomočjo le te so sestavljali zdrave obroke 
(malica, kosilo, večerja). Na šolskem vrtu so pobrali pridelali vrtnine, katere so prinašali v 
šolsko kuhinjo za pripravo jedi.  

 

č) UNESCO ASP mreža šol Slovenije  

Sodelovali smo v različnih projektih, ki jih razpisujejo šole slovenske UNESCO ASP mreže    
ter obeležili več pomembnih dni, ki jih vsebinsko podpir a UNESCO. 
 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023  

V 3.a in 3.b je predelana celotna snov. Med časom šolanja na daljavo so pri nekaterih učencih 
nastale vrzeli v splošni razgledanosti in sposobnostih skupinske komunikacije.  
Pri nekaterih učencih še n i utrjen pravilen samostojen zapis in tehnika branja.  
                                                                                                                

4. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA 4. RAZREDA  

Poročilo pripravila vodja aktiva: Milva Kocjančič 

 

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA   

Člani aktiva:  Tanja Sambolec, Karmen Mozetič, Nina Šegš, Dunja Žugelj, Mojka Mehora Lavrič, 
Nina Podgornik, Lorena Lovrečič, Tarita Sirk, Smiljana Steinbacher 
 
 Sestanki, obravnavane vsebine :  
V šolskem letu 2021/22 smo imeli devet srečanj. Obravnaval i smo vsebine, ki smo jih planiral i 
z letnim delovnim načrtom. Poseben poudarek smo namenil i uresničevanju akcijskega načrta 
šole (bralna pismenost, računalniško opismenjevanje, FIT pedagogika, 8 krogov odličnosti).  
 
Pripravili in uskladili smo finančni načrt za načrtovane dejavnosti. Dogovoril i smo se o vsebini 
roditeljskih sestankov, planirali datume ocenjevanj, načrtovali smo skupne  vsebine izbranih  
projektov slovenske ASP mreže  in projekta Pogum. 
 
Načrtovali in izvedli smo planirane poučne ekskurzije.  
 
Evalvirali smo učni uspeh v obeh vzgojno izobraževalnih obdobjih, usklajeval i kriterije 
ocenjevanja, obravnavali tekočo problematiko v oddelkih  ter izmenjali izkušnje dobre prakse.  
Pregledali in potrdili smo izbor učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za naslednje šolsko 
leto.  
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2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA.  

Delo smo si enakovredno porazdelil i, tako pri načrtovanju pouka, kot pri dnevih dejavnosti 
in ostalih dejavnostih. Pri delu z učenci smo posvečali pozornost sprejemanju odgovornosti, 
samovrednotenju dela, razumevanju in osvajanju zastavljenih ciljev.  
 
Kot vodja sem bila odgovorna za sklic sestankov, posredovanje informacij, pravočasno 
obveščanje, pisanje zapisnikov in poročil.  
 
Milva Kocjančič: 
- razredništvo 4. a razreda,  
- mentorstvo gledališke igrarije  , 
- mentorstvo učencem pri tekmovanjih (Cankarjevo, Bober, bralna značka,  Razvedrilna 

matematika, Kresnička), 
- izvajanje ISP 
 
Tanja Sambolec: 

- individualni pouk/ISP 
- mentor bralne značke in drugih šolskih tekmovanj  
- koordinator/sokoordinator dneva dejavnosti  
- mentor bralne značke in drugih šolskih tekmovanj  
- sodelovanje pri izvedbi šolskih proslav  
- interesna dejavnost – retorika/predmetna stopnja 

 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO 

SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI …  

Sodelovanje s starši je potekalo redno in sprotno preko mesečnih govorilnih ur, roditeljskih 
sestankov in individualnih razgovorov.  
Z drugimi aktivi smo sodelovali pri organizaciji proslav, vključevanju v skupne projekte, pri 
načrtovanju strokovnega dela učiteljev in pri načrtovanju dnevov dejavnosti.  
Sodelovanje z vodstvom je potekalo na ravni usklajevalnih, pedagoških in redovalnih 
konferenc, letnih razgovorov in individualno glede na potrebe.  
Sodelovanje s ŠSS in izvajalci DSP je potekalo po načrtu, glede na tekočo problematiko 
posameznega oddelka. Sodeloval i smo s strokovnim osebjem CKSG Portorož,  logopedom Jaro 
Košuto. 
Preko šolskega leta smo sodelovali z Zdravstvenim domom Lucija, EPI centrom Piran, Center 
za pomoč pri prekomerni rabi interneta – LOGOUT, Sečoveljskimi solinami, Šolskim muzejem 
v Ljubljani, Hišo eksperimentov v Ljubljani, muzejem Predjamski grad.  
 

5. OSTALE DEJAVNOSTI  

PROJEKTI SLOVENSKE ASP MREŽE  IN PROJEKT POGUM 
 
 Stara igrača za novo veselje – ASP mreže. 

 Moje pravice - Unesco projekt - ASP mreže. 

 Obudimo pisanje pisem  Unesco projekt  ASP mreže  

 Projekt POGUM na temo didaktična igrača.  
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FIT PEDAGOGIKA – GIBANJE in ZDRAVA ŠOLA  
 

 Krepitev zdravja in delavnice v okviru načrtovanih dejavnosti zdravstvene vzgoje.  
 Programirana zdravstvena vzgoja -  Dan za zdravje: naravoslovni dan.  
 Gibanje med poukom in aktivni 5-minutni odmor: Med poukom ali med 5-minutnimi 

odmori z učenci v razredu potelovadimo. 
 Ločeno zbiranje odpadkov, plastičnih zamaškov.  
 Akcija Pokloni Zvezek – Slovenska karitas: zbiranje zvezkov. 
 Šolska shema: Vsak četrtek sadni ali zelenjavni prigrizek. 
 Ekološki dnevi: obeležitev dneva Zemlje, svetovnega dneva voda in svetovnega dneva 

varstva okolja. Ustvarjalne delavnice, urejanje šolske okolice.  !!!! 
 Obeležitev državnih praznikov in pomembnih dni vezanih z zdravjem.  
 

PROJEKT 8 – KROGOV ODLIČNOSTI 
 
V tem šolskem letu smo nadgrajevali 8 krogov odličnosti, si okrepili zavedanje, kaj krogi 
pomenijo na poti k odličnosti našega delovanja.  
V okviru pouka SPO in razrednih ur smo obravnavali naslednje vsebine: 
ODGOVORNOST ZA LASTNA DEJANJA, PREDANOST PRI URESNIČEVANJU LASTNIH CILJEV,  
URAVNOTEŽENOST V VSEM, KAR POČNEMO, NA NAPAKAH SE UČIMO, INTEGRITETE ALI KAKO 
USKLAJUJEMO SVOJE VEDENJE S SVOJIMI VREDNOTAMI, GOVORJENJE Z DOBRIM NAMENOM, 
FLEKSIBILNOST, OSREDOTOČENOST NA TUKAJ IN ZDAJ.  
 
BRALNA PISMENOST 
 

 Branje pravljic mlajšim učencem  
 Razredna knjižnica 
 Dejavnosti v povezavi motivacije za branje, funkcionalnega branja in bralnega 

razumevanja 
 Pisanje zgodb 
 Organizacija literarne ure za mlajše učence  

 
FIT PEDAGOGIKA – GIBANJE 
 

 Skupaj telovadimo – 5 minut za zdravje 

- zadostno hidratacijo. 
 
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE  
 

 Pregled in spoznavanje šolske spletne strani.  
 Branje spletnih podatkov. 
 Program Word, slike 

 
 
 

 Vsakodnevno sprotno opozarjanje učencev na:  
- pravilno držo telesa pri sedenju,  
- tedensko pregledovanje teže torbic,  
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ŠOLSKA TEKMOVANJA  
 
Učence smo vključile in jih pripravljale na naslednja tekmovanja:  

 Cankarjevo - tekmovanje iz slovenščine,  
 Razvedrilna matematika, 
 Bober - tekmovanje iz računalniške pismenosti,  
 Bralna značka (slovenščina,  angleščina), 
 Kresnička - tekmovanje iz naravoslovja, 
 Učence smo spodbujale za sodelovanje na natečaj ih in nastopih. 

 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

Izvajali bomo dejavnosti po planu SAK.  
Nadaljevali bomo z začetimi akcijami in projekti, ki so se izkazali za učinkovite in koristne, v 
okviru projekta POGUM bomo izvajali dejavnosti, ki krepijo veščine (samoučinkovitost, 
sodelovalno učenje …).  
 
V naslednjem šolskem letu bomo deloval i v smeri doseganja skupnih ciljev in realizaciji 
planov naše šole.  
Na začetku  šolskega leta – 2021/22, bo poudarek na ponavljanju in utrjevanju ključnih 
poglavjih iz posameznih predmetov predhodnega razreda.  

5. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA 5. RAZREDA  

Poročilo pripravila: Zlata Milič 

 

PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  5. a, 5. b razreda 

Člani: Zlata Milič, Dunja Žugelj, Nina Podgornik, Nina Šegš  
Sestanki, obravnavane vsebine: 

Redno sva se sestajali in ob letnem delovnem načrtu oblikovali:  

 LDN in pregled standardov in ciljev ter kriterijev po predmetih,  

  opisnike, ki sva jim sledili pri preverjanju in ocenjevanju znanja,  

 načrtovali, organizirali in izvedli dneve  dejavnosti,  

 načrtovali in izvedli zimsko šolo v naravi,  

 načrtovali vsebine in načine posredovanja učne snovi ter nalog v času šolanja na daljavo 
(posamezniki), 

 učence sva navajali na evalvacijo in načrtovanje lastnega dela,  izdelali smo si posebne 
mape, v katere smo beležili načrt in izvedbo zastavljenih ciljev, zapisovali smo t udi  
dejavnosti projekta 8 krogov odličnosti in dejavnosti v okviru SUŠ -a. 

 pripravili in uskladili sva finančni načrt za načrtovane dejavnosti. Dogovorile sva se o 
vsebini roditeljskih sestankov in planirali datume ocenjevanj,  

 pregledali in potrdili sva izbor učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin za naslednje 
šolsko leto. Udeležili smo se različnih tekmovanj  (Cankarjevo, Bober, Razvedrilna 
matematika, Vegovo priznanje, Kresnička),   

 načrtovali in izvedli priprave na teoretični del kolesarskega izpita.  
 Načrtovali sva dneve dejavnosti.  Sproti sva usklajevali načine in vsebine priprave na pouk.  
Usklajevali sva vsebine in kriterije za pridobitev ocene v drugem ocenjevalnem obdobju.  
Učenje je potekalo tudi preko video srečanj.  
Govorilne ure in roditeljske sestanke sva izvajali preko telefona in zoom srečanj.  
Učna snov je v celoti predelana.  
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2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA.  

Delo sva si enakovredno porazdelili, tako pri načrtovanju pouka, kot pri dnevih dejavnosti in 
ostalih dejavnostih. Pri delu z učenci sva veliko časa posvetili medsebojnim odnosom, 
postavljanju meja, sprejemanju odgovornosti, samovrednotenju dela, razumevanju in osvajanju 
ciljev.  
Kot vodja sem bila odgovorna za sklic sestankov, pravočasno obveščanje, pisanje zapisniko v 
in poročil.  
 
Zadolžitve smo si sproti delili glede na naravo in obsežnost dela v posameznem oddelku, 
predvsem pa smo pri delu sodelovali in se skupno dogovarjali.  
 
Asta Vrkič: 

 razredništvo 5. a razreda, 

 koordinacija dejavnosti za nadarjene učence – predmetna stopnja,  

 mentorstvo učencem pri tekmovanjih (Vegovo, Cankarjevo, Kresnička, Bober, bralna 
značka), 

 koordinatorka za tekmovanje v naravoslovju od 1. – 7. razreda (Kresnička). 
 

Zlata Milič 

 razredništvo 5.b razreda 

 mentorstvo učencem pri tekmovanjih (Vegovo, Cankarjevo, Kresnička, Bober, bralna 
značka, Razvedrilna matematika),  

 vodja dneva Zeleni dan; razredna stopnja Piran 

 Samoevalvacijsko poročilo; vzgojno področje,  

 predsednica komisije za poskusno delo šolske svetovalne delavke , 

 koordinator dela v 5.a oddelku (dolgotrajna bolniška kolegice) . 

 
 

3. REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI IN ŠOLE V NARAVI.  

Izpeljali sva  vse načrtovane dneve dejavnosti  ter ekskurzijo v Tehnišk i muzej Bistra. 
Realizirali smo  zimsko šolo v naravi za 5. in 6. razred v Kranjski gori (31. 1. – 4. 2. 2022). 
 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO 

SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI …  

Sodelovanje s starši je potekalo redno in sprotno preko mesečnih govorilnih ur, roditeljskih 
sestankov in individualnih razgovorov.  
Z drugimi aktivi sva sodelovali pri organizaciji proslav, vključevanju v skupne projekte, pri 
načrtovanju strokovnega dela učiteljev. 
Sodelovanje z vodstvom je potekalo na ravni usklajevalnih, pedagoških in redovalnih 
konferenc, letnih razgovorov in individualno glede na potrebe.  
Sodelovanje s ŠSS in izvajalci DSP je potekalo po načrtu, glede na tekočo problematiko 
posameznega oddelka.  
 Sodeloval smo s strokovnim osebjem CKSG Portorož.  
 
V letošnjem šolskem letu smo se vključili v različne UNESCO projekte , in sicer Unesco vrtički v 
sodelovanju z naravo sam pridelam hrano, Menjaj branje in sanje in Obudimo pisanje pisem.  
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5. OSTALE DEJAVNOSTI  

Udejanjenje akcijskega načrta 
a) Dvig funkcionalne pismenosti 

V letošnjem šolskem letu smo namenili veliko pozornosti in dejavnosti na področju motivacije 
za branje. Učenci redkeje samodejno posegajo po knjigah, zelo dobro pa se odzivajo na 
pobudo, kar pomeni, da učitelji vsakodnevno poskrbimo za motivacijo za branje  znotraj 
pouka in z dodatnimi dejavnostmi.  

 Uvajanje bralnih strategij (miselni vzorci, Paukova strategija, dodajanje naslova, 
iskanje ključnih besed, oblikovanje vprašanj).  

 Tipi učenja – odkrivanje lastnega tipa učenja (barvni naslovi in zapisi),  

 Navajanje na hitro branje in iskanje ustrezne informacije.  

 Bogatenje besedišča- iskanje sopomenk, večpomenk, nadpomenk, pisanje besed na 
določeno črko, sestavljanje zgodb.  

 Razlaga pojmov- uporaba definicij ( kako oblikujemo definicije), izdelali so škatlico 
pojmov. 

 Razčlembe umetnostnih in neumetnostnih besedil.  

 Predstavitve prebranih knjig. 

 Tekmovanja. 

 Dosledno popravljanje napak, tudi /predvsem ločil na koncu povedi in strešic.  
Priključili smo se UNESCO projektu Obudimo pisanje pisem; dopisovali smo si s sovrstniki iz 
Idrije. 
b) Izvajanje računalniškega opismenjevanja  

Na začetku šolskega leta so učenci spoznali šolsko spletno strani in se učili poiskati potrebne 
informacije. 
Spoznali  so spletno učilnico , se registrirali  in izvajali  vaje za kolesarski izpit.  
V sklopu pouka so učenci usvojili rokovanje s spletnim portalom Radovednih 5, kjer so lahko 
dostopali do nalog za utrjevanje in ponavljanje znanja ter do dodatnih vsebin.  
 

c) Zdrava šola 
V okviru zdrave šole smo skozi celo šolsko leto izvajali dejavnosti na področju krepitve med 
vrstniške komunikacije ter reševanja konfliktov.  Med poukom smo izvajali pet minutne 
gibalne odmore.  
V letošnjem šolskem letu smo delali predvsem na dejavnostih za razvijanje čustvene 
inteligence, in sicer na področju sprejemanja odločitev, obvladovanja stresa, osebne 
odgovornosti, samopodobe in na področju skupinske dinamike.  
V sodelovanju ZD Lucija smo izpeljali Dan za zdravje. 

 
Učence sva vključil i in jih pripravljali za naslednja tekmovanja:  

 Vegovo - tekmovanje iz matematike, 

 Cankarjevo - tekmovanje iz slovenščine, 

 Bober - tekmovanje iz računalniške pismenosti,  

 Bralna značka (slovenščina, italijanščina, angleščina),  

 Kresnička - tekmovanje iz naravoslovja, 

 Razvedrilna matematika, 

 Učence smo spodbujale za sodelovanje  na natečajih in nastopih. 
 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023  

Izvajali bova dejavnosti po planu Akcijskega načrta in LDN 2022/23  
Nadaljevali bova z začetimi akcijami in projekti, ki so se izkazali za učinkovite in koristne.  
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6. POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA PODALJŠANEGA BIVANJA  

vodja aktiva / Mojca Švonja,  
koordinator na podružnici Portorož / Alenka Gnezda 
 
1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

  

 Člani aktiva: Lorena Lovrečič, Josephine Mair, Alenka Gnezda, Tarita Sirk, Dejvid Balek in 
Andreja Fabbro; 

 Sestanki, obravnavane vsebine:  
 

V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli 4 strokovne aktive. Poleg rednih zadolžitev članic aktiva smo 
v preteklem šolskem letu obravnavali vsebine iz okrožnic Zavoda za šolstvo in šport in vsebine 
društva specialnih in rehabil itacijskih pedagogov Slovenije. Na aktivih OPB smo skupno načrtovale 
vključevanje v šolske projekte in izvedbe delavnic v času NPČ. Skupno smo načrtovale delo aktiva 
glede na letni čas in učne vsebine ter obravnavale ponujene razpise in likovne natečaje.  

 
Delo v OPB je povezano tako z šolskim kurikulom, kot ponujenimi vsebinami izven šole, zato se 
načrtovane vsebine večkrat dopolnjujejo in spreminjajo, kar zahteva sprotno prilagajanje dela.  

 
Učenci so skozi celotno šolsko leto ustvarjali in pri tem zelo už ivali, saj so lahko pustili domišljiji 
prosto pot.  

Učenci skupine so večino časa potrebovali za pisanje domačih nalog. Veliko smo delali na tem, da 
izboljšamo odnos do šolskega dela (od urejanja šolskih potrebščin, do pisanja kvalitetnih domačih 
nalog). Večino šolskih obveznosti so učenci tako opravili že v šoli.  

 

2. SODELOVANJE IN POVEZOVANJE Z ŠOLSKIMI TIMI IN ZUNANJIMI DRUŠTVI  

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali na različnih priložnostnih likovnih in literarnih natečajih 
ter se vključevali v številne likovne natečaje in tekmovanja. S svojim delom smo prispevali na 
prireditvah in drugih pomembnih dogodkih.  
Jeseni smo izdelovali izdelke iz odpadnega listja ter krasili razrede za noč čarovnic. V pričakovanju 
veselega decembra so izdelovali božično-novoletne izdelke, in tako pripomogli k praznični okrasitvi 
šole, izdelovali pa so tudi izdelke, ki so jih postavili na šolsko stojnico za božični sejem. Pisanje 
pisem je vedno nekaj posebnega, zlasti če ti piše skrivni prijatelj.  
 
S toplejšimi dnevi pa se je dogajanje tudi preselilo v zunanje prostore, kjer se je ustvarjanje 
nadaljevalo. Preizkusili so se tudi v izdelavi lepljive mase, ki je bila za nekatere pravi izziv, vendar 
jo vsi obožujejo. Ob misli, da bo njihovo delo razstavljeno ali celo nagrajen o, so bili še posebej 
navdušeni, zato so se še posebej potrudili.  
 
V prednovoletnem času smo izvedli novoletne delavnice in novoletni sejem, za vse učence 
podaljšanega bivanja. Prav tako smo se pridružili pošta prijateljstva. Ob zaključku šolskega leta v 
mesecu juniju, ko tako kot vsako leto poteka zaključna slovesnost To smo mi, se je aktiv OPB vključil 
v izdelavo spominkov in drugih nalog po navodilu vodstva.  
 
Na podružnični šoli je potekala tudi noč knjige. Izvajali naslednje dejavnosti kot npr. tehnike 
sproščanja, kuharske delavnice - smutije, namaze, domačo čokolado, kalili smo kalčke... Obujali smo 
in se učili stare že skoraj pozabljene igre, pa tudi spretnosti npr. pletenje in makrame, se učili 
origamija. Izvajali smo razredna projekta »Globalno učenj e«, kjer smo se ozaveščali o človekovih 
pravicah in varovanju okolja in »Škratek prijateljček«, kjer smo delali na dobrih odnosih do sebe do 
drugih, do živali, do zemlje.  
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Na nivoju celotnega aktiva smo bili zelo uspešni saj smo sodelovali na mednarodnem l ikovnem 
natečaju »Iz sveta igrač« in Bodi umetnik «Igraj se z mano«. Sodelovali smo tudi na likovnih natečajih 
kot so Nonotov zid in v UNESCO projektih Kapljica vode, Drugačnost nas bogati, Postani junak - 
Poberi smet in reši svet, ter projektu Ladjice.  

Letos so učenci sodelovali tudi pri projektu Rišem/pišem za prijatelja in pri projektu »Stara igrača 
za novo veselje«.  
 

3. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, 

SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI …  

Učiteljice OPB smo sodelovale z učitelji razrednega pouka, učitelji predmetnega pouka, s šolsko 
svetovalno službo, knjižničarko in ostalimi delavci šole preko individualnih posvetovanj. S starši 
učencev smo sodelovali na roditeljskih sestankih, mesečnih govorilnih ur ah, preko individualnih 
razgovorov in preko pisnih obvestil (beležke).  
 

V tem šolskem letu smo sodelovali z številnimi zunanjimi sodelavci in društvi piranske občine. Delo 
v podaljšanem bivanju je potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom. Učenci opravij o kosilo, 
sledijo sprostitvene igre na prostem ali igranje družabnih iger v učilnici, nato pa še opravljanje 
domače naloge (matematika, slovenščina, itd.). Kreativnost otrok spodbujamo tudi s sodelovanjem 
na raznih projektih in razpisih, pa tudi na sploh o troci radi rišejo in drugače ustvarjajo.  
Februarja smo se pridružili izvedbi dneva odprtih vrat za bodoče prvošolce. Z društvom ljubiteljev 
kulturne in naravne dediščine »Anbot«, smo za učence podaljšanega bivanja na podružnični šoli 
spoznavali zdravilna zelišča, ki uspevajo na šolskem vrtičku.  
 

Letos so učenci sodelovali pri projektu Rišem/pišem za prijatelja in pri projektu Stara igrača za novo 
veselje. 
 

4. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  

Učiteljice smo se v letošnjem šolskem letu izobraževale iz  različnih vsebin, ki so bile organizirane za 
celoten učiteljski zbor. Predstavljene vsebine kolegic bodo dobrodošla nadgradnja za načrtovanje 
dela v prihodnjem letu. 
 

5. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023  

V prihodnjem šolskem letu bomo članice aktiva OPB nadaljevale z izvajanjem skupnega cilja: 
DOMAČE NALOGE IN ODNOS DO ŠOLSKIH OBVEZNOSTI.  
 
Usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje domačih nalog in drugih aktivnosti. 
Učenci pridobljeno znanje pri pouku v OPB dodatno utrdijo, razširij o in poglobijo v obliki domačih 
nalog oz. delovnih listov. Tako si pridobivajo delovne navade in odgovornost do šolskih obveznosti.  
 
V realizacijo naloge bodo vključeni učenci I. triade in ostali učenci 4. in 5. razredov. Izvajanje bo 
potekalo v času usmerjenega prostega časa (UPČ).  
 

7.POROČILO STROKOVNEGA AKTIVA NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE 

Pripravila vodja aktiva: Lucija Uršič  

 PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

 Člani aktiva: Valter Janko, Urška Žvab, Tanja Sambolec, Izabel Jurman (porodniška 

odsotnost), Martin Bobič (bolniška odsotnost)  
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Sestanki in obravnavane vsebine:  
pregled letnega delovnega načrta šole, pregled in potrditev smernic letnega programa dela aktiva, 
pregled obvestil vrtcem, šolam in dijaškim domovom, pregled realizacije plana ter opravljenega dela 
v šolskem letu 2021/2022 (dopolnilni pouk, dodatni pouk, dnevi dejavnosti, projekti, študijske 
skupine, hospitacije, sodelovanje z zunanjimi institucijami in ustanovami), p regled podatkov za 
učbenike, delovne zvezke in šolske potrebščine, utemeljitev izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 
2022/2023, pregled in načrtovanje dni dejavnosti za šolsko leto 2022/2023. 
Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnikov aktivov.  

 

 ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA  

 
Urška Žvab 

- vodja projekta Šolski ekovrt, 
- sodelovanje v timu Zdrava šola,  
- sodelovanje v projektu Pogum, 
- sodelovanje v projektu Mladi iznajditelji (6. razred),  
- mentorica učencem na tekmovanjih iz znanja kemije, biologije Proteus, naravoslovja 

(Kresnička) in iz znanja o sladkorni bolezni,  
- izvajalka dodatne strokovne pomoči za dve učenki,  
- sorazredništvo 9. a razreda,  
- sokoordinatorica THD – Zeleni dan  
- sokoordinatorica THD Okoljski izzivi  
- organizacija DD Resslov gaj in Rt Svetega Jerneja – spoznavanje rastlin mediteranskega 

gozda in slanuš (6. razred),   
- soorganizacija DD Dragonja – senzorične, kemijske in biološke analize voda (7. razreda),  
- organizacija DD Raziskovalni inštituti (Morska bi ološka postaja in Innorenew) (8. razred)  
- mentorica učencem in organizatorica šolskega tekmovanja iz kemije. Na šolskem 

tekmovanju sta dosegla Preglovo priznanje dva učenca (eden iz 8. a razreda, drugi iz 9. a 
razreda). Uvrstila sta se na regijsko tekmovanj e.  

- mentorica učencem in organizatorica šolskega tekmovanja iz biologije Proteus,  
- mentorica učencem in organizatorica šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni,  
- mentorica učencem in organizatorica šolskega tekmovanja iz naravoslovja (Kresnička). N a 

tekmovanju sta dve učenki iz 7. a razreda prejeli bronasti priznanji.  
 

 Valter Janko 

- koordinator THD (Elektrika in zvok, 7.r),  
- So-koordinator THD (Svetloba in  energija, 8. r)  
- mentor učencem za tekmovanje iz robotike (tekmovanje je odpadlo),  
- vodja Modelarskega krožka,  
- vodja krožka Tehnična pismenost,  
-  sodelovanje na študijskih srečanjih,  

 
Lucija Uršič   

- sorazredništvo 7. a razreda,  
- članstvo v projektu Šolski ekovrt,  
- koordinatorica ND – Računalniško opismenjevanje,  
- so-koordinatorica dveh THD – Svetloba in energija ter Elektrika in zvok,  
- so-koordinatorica KD – Kraljestvo glasbe, Hiša eksperimentov,  
- organizacija šolskega tekmovanja in mentorica na tekmovanju iz fizike, na katerem so trije 

učenci prejeli priznanje Čmrlj in se uvrstili na regijsko tekmovanje. Na regijskem tekmovanju 
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je en učenec prejel bronasto priznanje in se uvrstil na državno tekmova nje, kjer je prejel 
srebrno priznanje.  

- mentorica učencem in organizacija šolskega tekmovanja iz Razvedrilne matematike, na 
katerem je osem učencev doseglo bronasto priznanje. En učenec se je uvrstil na državno 
tekmovanje, kjer je prejel srebrno priznanje.   

- mentorica učencem in organizacija šolskega tekmovanja iz matematike (Kenguru), na katerem 
je dvanajst učencev doseglo priznanje Kenguru, trije pa so se uvrstili na regijsko tekmovanje. 
Dva učenca sta na regijskem tekmovanju prejela bronasto priznanje. Dv a učenca iz 9. razreda 
sta prejela priznanje Diamantni Kenguru.  

- sodelovanje na študijskih srečanjih,  
- priprava in izvedba izpita iz matematike za tri učence, ki so se šolali na domu,  
- priprava in izvedba izpita iz fizike za dva učenca, ki sta se šolala na  domu,  

 

Tanja Sambolec  
- mentorica učencem 6. razredov za tekmovanje razvedrilna matematika in šolskega 

tekmovanja iz matematike- Kenguru, 
- članstvo v timu Zdrava šola  

 

 REALIZACIJA DNI DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJ  

 

Vsi dnevi dejavnosti, ki jih je načrtoval naš aktiv, so bili realizirani.  

Pri naravoslovnem dnevu za 8. razred »Hiša eksperimentov«  je prišlo do spremembe in se je z učenci 

izvedlo naravoslovni dan »Obisk raziskovalnih inštitutov«.  

 Realizirana so bila vsa predvidena tekmovanja. Pri tekmovanju za Vegovo priznanje (Kenguru) so 

učenci v letošnjem letu tekmovali na treh ravneh – šolskem, regijskem in državnem. Prišlo je tudi 

do sprememb pri podelitvah priznanj. Na tekmovanju za Vegovo priznanje so učenci na š olski ravni 

prejeli priznanje Kenguru, na regijski ravni bronasto priznanje, na državni ravni pa srebrno ali zlato 

priznanje. Do sprememb je prišlo tudi na tekmovanju iz fizike. Na šolski ravni so prejeli priznanje 

Čmrlj, na regijski ravni bronasto priznanje, na državni ravni pa srebrno ali zlato priznanje.  

Realizirali smo tekmovanja na vseh ravneh iz znanja sladkorne bolezni, biologije, kemije, fizike, 

razvedrilne matematike, matematično tekmovanje Kenguru ter Kresničke.  

Izvajali smo dopolnilni pouk in dodatni pouk ter interesne dejavnosti.  

 

 SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. 

PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI …  

 

S starši smo sodelovali na roditeljskih sestankih, govorilnih urah, na individualnih pogovorih, timskih 

sestankih in na prireditvah. Z vodstvom šole smo se člani aktiva dogovarjali o izvedbi pouka in dnevih 

dejavnosti. Različne težave učencev na učnem in vedenjskem področju smo reševali v sodelovanju s 

svetovalno službo in s CSD, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti. Z 

ostalimi aktivi smo sodelovali pri izvedbi THD in ND.  

Glede na potek učnega procesa smo sodelovali z različni mi zunanjimi institucijami: NIB - Morska 

biološka postaja, Likovni klub Solinar, ZD Piran in Lucija, Občina Piran, Akvarij Piran, RIC, Društvo 

diabetikov, Amnesty International Slovenija, Center pomoči za zdravljenje odvisnosti od interneta – 

Logout, Innorenew. 

 

 OSTALE DEJAVNOSTI  
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- delo z nadarjenimi učenci na predmetni stopnji: dodatni pouk NAR, KEM, BIO, MAT, FIZ, 
Modelarski krožek in krožek Tehnična pismenost (pridobivanje dodatnega znanja iz statike, 
mehanike in elektrotehnike s pomočjo zbirke Fischer technik), interesna dejavnosti Naravoslovci,  

- izbirni predmeti: priprava predstavitve izbirnih predmetov za naslednje šol. leto, učbeniki, 
delovni zvezki, didaktični pripomočki: sprotno seznanjanje z novostmi v strokovni in didaktični 
literaturi ter IKT, 

- šolski projekti: bralna pismenost, delavnice na temo nenasilja,  
- vključevanje v projekte po navodilih koordinatorjev,  
- spominski dnevi, pomembni dogodki, prireditve,  
- sodelovanje na šolskih prireditvah in proslavah po LDN za šol. l. 2021 -22. 
 

 SMERNICE ZA DELO V NOVEM ŠOLSKEM LETU  

 

- usklajevanje vsebin z LDN in dejavnostmi šole,  
- priprava, organizacija in vodenje dni dejavnosti,  
- priprava in sodelovanje v UNESCO projektih,  
- dopolnjevanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje znanja,  
- po potrebi medsebojne hospitacije in analize nastopov,  
- poglabljanje dela z učenci za povečevanje sprejemanja odgovornosti za svoje delo,  
- poglabljanje dela z učenci za preprečevanje nasilja,  
- izdelava individualnih programov za nadarjene,  
- analiza učnih in vzgojnih rezultatov oddelkov ob konferenčnih obdobjih,  
- priprava IP, 
- vrednotenje NPZ, ob morebitnem izboru predmeta,  
- sprotno usklajevanje, 
- sodelovanje na javnih in šolskih prireditvah.  
 

8. POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA JEZIKOSLOVCEV 

 

Poročilo pripravila vodja aktiva:  Zorica Matović  

 

1.  PREDSTAVITEV DELA AKTIVA 

 

 
Člani aktiva:  Josephine Mair (učiteljica SLO  v 6.a) 
                Nina Podgornik (učiteljica TJA)  
                        Nataša Kozlovič Lakoseljac (učiteljica TJA)  
                         Nina Šegš (učiteljica ITD)  
                         Karmen Mozetič  (učiteljica ITD)  
                         Snežana Gustinčič/Mojka Mehora Lavrič (knjižničarka)  
 
Sestanki, obravnavane vsebine.  
V šol. letu 2021/2022 smo se zaradi šolanja na daljavo strokovni ak tivi predmetne stopnje tedensko 
sestajali po zoom povezavi. Obravnavale smo tekoče zadeve in problematiko, odzivnost učencev, 
usklajevale datume ustnih ocenjevanj.  
Po povratku v šolo smo analizirale učni uspeh po razredih, bralno značko ter se dogovorile o  
učbenikih in delovnih zvezkih za naslednje šol. leto. Učence smo seznanile  z  datumi tekmovanj. 
Pogovarjale smo se tudi o tem, katere  učne snovi nismo uspele obravnavati ali smo jo obravnavale 
v skrčeni obliki.  
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Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidn i iz zapisnikov aktiva, ki se hranijo v tajništvu.  

 

2. ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV  
 

 
Zorica Matović  
Učila je SLJ od 7. do 9. razreda, dopolnilni pouk iz SLJ za učence od 7. do 9. razreda. Učila je IP 
retorika. Bila je razredničarka 8. a razreda.  Učence predmetne stopnje je pripravljala na tekmovanje 
iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Na šoli je izpeljala tudi interni literarni natečaj za najboljšo 
pesem učencev in delavcev šole.  
Izpeljala je šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, organiz irala in izpeljala 4 kulturne dneve za 
učence predmetne stopnje (ogled gledaliških predstav za učence od 6. -8. razreda, dve ekskurziji – 
Po poteh kulturne dediščine (Dolenjska in Gorenjska) ter filmsko vzgojo za 7 -šolce. Lektorirala je 
prispevke za javno objavo, bila je mentorica bralne značke za učence 7. -9. razreda. 
V sklopu predmeta retorika je peljala učence na Radio Koper Capodistria.  
 
Josephine Mair 
Učila je SLJ v 6. razredu in dopolnilni pouk iz SLJ za učence 6. razreda. Lektorirala je prispevke za 
javno objavo ter bila mentorica bralne značke za učence 6. razreda. Izpeljala je Unescov projekt 
Menjaj sanje in branje. Konec drugega polletja je prevzela razredništvo 5. a namesto sodelavke v 
bolniškem staležu.  
 
Nina Podgornik 
Učila je TJA učence od 2. do  5. razreda.  Izvajala je tudi neobvezni izbirni predmet Tuji jezik v 1. 
razredu. Bila je mentorica tekmovanja za bralno značko v angleščini za učence od 1. do 5. razreda.  
 
Nataša Kozlovič Lakoseljac  
Učila je TJA od 6. do 9. razreda ter dopolnilni in dodatni pouk TJA od 6. do 9. razreda. Bila je 
razredničarka 9. b razreda in predsednica Sveta zavoda.   
Bila je mentorica tekmovanja za bralno značko v angleščini za učence od 6. do 9. razreda. 
Organizirala in izvedla je šolsko tekmovanje za 6., 8. in 9. razred in sodelovala pri nadzoru na 
državnem tekmovanju za 6. razred. Organizirala in izvedla je dan dejavnosti Kultura prehranjevanja  
za 7. razred. Koordinirala je obisk predstave v angleškem jeziku.  
Kot razredničarka je organizirala končni izlet učencev 9. razreda.  
Ekskurzija za učence 8. in 9. razreda v London zaradi epidemije novega koronavirusa ni bila 
realizirana.  
Vodila je interesno dejavnost Male sive celice. Spremljala je skupino učencev 9. razreda v sklopu 
projekta Erasmus+ v Franciji.  
 
Nina Šegš  
Učila je ITD učence od 4. do 9. razreda.  Bila je sorazredničarka 7. b razreda. Bila je mentorica za 
bralno značko v italijanščini za učence od 5. do 9. razreda in mentorica  9. razredu za tekmovanje iz 
znanja italijanščine. Sodelovala je pri nadzoru na državnem tekmovanju za 9. razrede. Izvedla je 
bralno tekmovanje Il topolino di biblioteca . Koordinirala in izvedla je kulturni dan Tartini in 
dvojezičnost. Vodila je interesno dejavnost Igriva italijanščina . Na matični šoli je bila mentor Unesco 
projekta Izboljšamo odnos do hrane . Sodelovala je pri projektu Pogum. Vodila je kolesarki izpit.  
 
Karmen Mozetič  
Učila je ITD učence od 1. do 4. razreda na podružnici Portorož in od 1. do 3. razreda v Piranu, PB in 
JV v Portorožu, skrbnik KPK.  
 
Snežana Gustinčič (Knjižničarka)/Nataša Vučko/Mojka Mehora Lavrič  
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Bila je šolska knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada ter pomočnica ravnateljice. Delo 
knjižničarke je predala, Nataši Vučko, ki je pripravila delavnice o navajanju in uporabi virov za 
osmošolce. 
Snežana Gustinčič je v delo šolske knjižnice in skrbnice šolskega sklada vpeljala Mojko Mehora 
Lavrič, ki je vse dejavnosti knjižničarke ob koncu šol. leta tudi privedla h konc u. 

 

3. REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI IN ŠOLE V NARAVI  
 

 
Realizirani so bili vsi dnevi dejavnosti, ki smo jih načrtovale članice aktiva. Nekatere smo realizirale 
v šoli, nekatere pa drugih lokacijah (SŠI, Gledališče Koper, Trubarjeva domačija, Ljubljanski grad, 
Prešernova rojstna hiša, Mestni muzej Ljubljanski).  

 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO 
SVETOVALNO SLUŽBO, SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI  
 

 
Z vsemi zgoraj navedenimi institucijami in službami smo sodelovale po  potrebi, s starši na govorilnih 
urah, roditeljskih sestankih, na sestankih za pripravo in evalvacijo IP in po telefonu.  
Sodelovale smo z Mestno knjižnico Piran (projekt Rastem s knjigo) in z Radiom Koper -Capodistria 
(učenci IP RET).  

 

5. OSTALE DEJAVNOSTI 
 

 
- delo z nadarjenimi učenci na predmetni stopnji: sodelovanje pri pripravi IP, izdelava dodatne 
ponudbe dejavnosti za nadarjene 
- nacionalno preverjanje znanja za SLO, TJA 
- izobraževanje: udeležba na srečanjih v okviru študijskih skupin, strokovnih sre čanj, ki jih je 
organizirala šola ter zunanje institucije  
- projekti: Menjaj branje in sanje 
- Mednarodni Unesco tabor  - interdisciplinarni dan Kako čudovit je ta svet (vsi člani aktiva)  
- spominski dnevi, pomembni dogodki  
- sodelovanje na šolskih prired itvah po LDN 
- dopolnile smo kriterije in opisnike za preverjanje in ocenjevanje znanja  
- pripravile smo učence na tekmovanja iz znanja angleškega in italijanskega jezika, na Cankarjevo 
tekmovanje 
- izvedba dejavnosti za bralno značko v SLJ, TJA in ITD  
- poglabljale smo delo z učenci za preprečevanje nasilja in razvijanje vrednot  
- izdelale smo individualne programe za učence s posebnimi potrebami in za priseljence  
- analizirale smo učne in vzgojne rezultate ob zaključku ob koncu šol. leta  
- učbeniki, del. zvezki, didaktični pripomočki: sproti smo se seznanjale z novostmi v strokovni in 
didaktični literaturi ter IKT  
- izvajale smo dodatni in dopolnilni pouk 
- udeležile smo se izobraževanj na šoli  
- pripravile in izvedle smo kulturne dneve 
- pomagale smo pri pripravi šolskih proslav  
- med poukom smo redno izvajale in uresničevale dejavnosti iz akcijskega načrta šole  
 
Poudarek na dejavnostih:  
- načrtno vnašanje gibanja v redni pouk  
-  vnašanje problemskega pouka  
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- vnašanje nalog za razvijanje kritičnega mišljen ja 
- načrtno razvijanje funkcionalne pismenosti (Akcijski načrt šole)  
- računalniško opismenjevanje (Akcijski načrt šole)  
- navajanje na strategije za učenje učenja  
- skrb za sprotno urejanje in posodabljanje šolske spletne strani  

 

6. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

 
- usklajevanje vsebin z LDN in z akcijskim načrtom šole  
- priprava, organizacija in vodenje dnevov dejavnosti  
-  priprava in sodelovanje v UNESCO projektih  
- dopolnjevanje kriterijev in opisnikov za preverjanje in ocenjevanje  
- poglabljanje dela z učenci za povečevanje sprejemanja odgovornosti za lastno delo  
- poglabljanje dela z učenci za preprečevanje nasilja  
- izdelava individualnih programov za nadarjene  
- izvedba internega literarnega natečaja za naj pesem – za učence, njihove starše in stare starše ter 
za delavce šole, ki bo osnova za dan dejavnosti ob svetovnem dnevu knjige  
- analiza učnih in vzgojnih rezultatov učencev ob zaključkih ocenjevalnih obdobij  
- priprava IP 
- vrednotenje NPZ 
- sprotno usklajevanje 
- sodelovanje na javnih in šolskih prireditvah  
- priprava učencev na tekmovanja  
- organizacija in izvedba šolskih tekmovanj SLJ, ITD, TJA  
- organizacija in izvedba regijskega tekmovanja iz SLJ za Cankarjevo priznanje  
- izdelava strategij za izboljšavo rezultatov na NPZ                                                                                                   

9. POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA UČITELJEV  ŠPORTA 

Poročilo pripravila vodja aktiva: Dunja Žugelj  

1. PREDSTAVITEV DELA AKTIVA  

 

 Člani aktiva:  Mojka Mehora  Lavrič, Jure Černec  

 Sestanki, obravnavane vsebine :  
 pregled letnih učnih načrtov,  
 načrtovanje športnih dni,  
 priprava učnih načrtov in načrtovanje dela za športne urice v 1. razredih,  
 realizacija ur športa in izbirnih predmetov,  
 testiranje za športno -vzgojni karton,  
 plavalno opismenjevanje, 
 športni program Zlati sonček in Krpan,  
 spremljanje znanja učencev in evalvacija,  
 standardi znanja in kriteriji ocenjevanja,  
 izmenjavanje strokovnih znanj in mnenj,  
 dosledno izvajanje prednostnih nalog šole,  
 sodelovanje v UNESCO, eTwinning, Erasmus+ in drugih projektih,  
 analiza učnega uspeha,  
 šolska športna tekmovanja,  
 priprava smučarske opreme za tečaj alpskega smučanja v zimski šoli v naravi,  
 sodelovanje na proslavah, prireditvah in dogodkih po planu šole,  
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 valeta. 

 Podrobnejše vsebine in dogovori so razvidni iz zapisnikov aktivov.  
 

2.  ZADOLŽITVE – NALOGE POSAMEZNIH ČLANOV AKTIVA.  

 
Mojka Mehora Lavrič:  

 Do aprila je učila ŠPO v 6. a (dekleta), 5. a, 4. b, 1. a, 2. b, 1. b in NIP umetnost (4. b), NŠP 
(4. a in 5 . a), ŠZZ (9. a in 9.b)  

 opravljala je delo šolske knjižničarke na podružnični šoli, od aprila dalje pa tudi na matični 
šoli, 

 organizirala je športne dneve na razredni stopnji,  

 pomagala je pri izpeljavi športnih dni na predmetni stopnji,  

 v okviru pouka je sodelovala z različnimi klubi, društvi in drugimi institucijami v občini,  

 sodelovala je pri izpeljavi dnevov dejavnosti na razredni in predmetni stopnji,  

 izvajala je različne eTwinning projekte,  

 koordinirala je Erasmus+ KA1 projekt, in bila so koordinator pri dveh Erasmus KA2 
projektih, 

 v sklopu Erasmus+ projekta je peljala osem devetošolcev na Erasmus+ mobilnost v 
Terracino v Italijo, 

 pomagala je pri izvedbi valete za devetošolce,  

 izvajala je plavalni tečaj za 3. razred,  

 izvajala je športne urice za 1. b.  
Jure Černec:  

 učil je ŠPO v 1. a, 1. b, 2. b, 4. a, 4.b,  5. a, 6. a(punce),  

 pomagal je pri izpeljavi športnih dni na predmetni stopnji,  

 pomagal je pri izpeljavi športnih dni na razredni stopnji,  

 udeležil se je izobraževanj, ki so določena kolektivu s stra ni vodstva šole,  

 sodeloval je pri izpeljavi dnevov dejavnosti na razredni in predmetni stopnji,  
 
Dunja Žugelj:  

 bila je razredničarka v 9. a,  

 učila je ŠPO v 9. a, 9. b, 8. a, 7. a, 7. b, 6. a(fantje), 5. b, 4. a, 2. a, ŠZZ –  2. sk., ŠZZ – 3. sk., 

 organizirala je pet športnih dni na predmetni stopnji,  

 pomagala je pri izpeljavi športnih dni na razredni stopnji,  

 izvajala je športne urice v 1. a,  

 bila je mentorica kandidatki pri opravljanju petih nastopov za strokovni izpit,  

 v okviru izbirnega predmeta šport za zdravje in pouka športa je sodelovala z različnimi klubi 
in društvi v občini,  

 udeležila se je izobraževanj, ki so določena kolektivu s strani vodstva šole,  

 z razredom je sodelovala pri organizaciji proslave ob Dnevu samostojnosti in enotnosti,  

 sodelovala je pri izpeljavi dnevov dejavnosti na razredni in predmetni stopnji,  

 sodelovala je v projektu Učenec poučuje,  

 koordinirala je izvedbo Mini olimpijade,  

 devetošolcem je organizirala in jih peljala na zaključno ekskurzijo,  

 organizirala je izvedbo valete.  
 

3.  REALIZACIJA DNEVOV DEJAVNOSTI IN ŠOLE V NARAVI  
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V letošnjem šolskem letu smo v času rednega pouka realizirali športne dneve z naslednjimi 
vsebinami: 

 razredna stopnja: 

 plavanje in vodne aktivnosti ,  

 evropski dan športa,  

 orientacijski pohod,  

 pohod 1. - 4. razred,  

 pohod in dejavnosti na snegu 5. razred,  

 igre z žogo in teki 1. – 4. razred in 

 kolesarjenje - 5. razred, 
 
 predmetna stopnja:  

 plavanje in vodne aktivnosti,  

 evropski šolski športni dan,  

 orientacijski pohod, 

 pohod 7.- 9. razred, 

 pohod in dejavnosti na snegu 6. razred,  

 atletski mnogoboj. 

 

4. SODELOVANJE S STARŠI, DRUGIMI AKTIVI, VODSTVOM ŠOLE, ŠOLSKO SVETOVALNO SLUŽBO, 

SPEC. PEDAGOGINJO, ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI…….  

Sodelovali smo s/z: 
 Športnim in mladinskim centrom Piran: sodelovanje pri izvedbi programa izbirnega 

predmeta ŠZZ in športnih dni.  
 CŠOD Breženka: sodelovanje pri izvedbi programa izbirnega predmeta ŠZZ.  
 OŠ Lucija: izposoja smučarske opreme.  
 OKS, Regionalna pisarna KP in ŠZ Koper: izvedba Mini olimpijade.  
 Športnimi klubi in društvi: 

 veslaški klub Piran (praktične vaje pri pouku, sodelovanje na športnem dnevu),  

 plavalni klub Tinka Tonka (pomoč pri izvedbi plavalnega tečaja),  

 balinarski klub Antena (izbirni predmet ŠZZ),  

 Bujinkan klub Sežana (izbirni predmet ŠZZ),  
 Šolsko svetovalno službo: pomoč pri izpeljavi timskih sestankov in razrednih ur.  
 Hotelom Bernardin: sodelovanje pri izvedbi športnega dne.  
 ZD Piran, Center za krepitev zdravja: sodelovanje pri izvedbi programa izbirnega predmeta 

ŠZZ. 
 Vodstvom šole in ostalimi aktivi pri organizaciji dnevov dejavnosti in drugih projektov.  
 Starši na rednih govorilnih urah in roditeljskih sestankih.  

5. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ČLANOV AKTIVA  

 
Mojka Mehora Lavrič:  

 Seminar za prijavitelje Erasmus+ KA1 projektov za neakreditirane  organizacije - KA122-SCH 

 Srečanje eTwinning ambasadorjev na Bledu  

 Predavanje Pozitivne psihologije: KAKO OTROKU PRIBLIŽATI BRANJE, Boštjan Gorenc - 
Pižama   

 Konferenca šolskih knjižničarjev 2021  

 eTwinning izobraževanje: Professional Development Workshop for eTwinning Ambassadors 
2021: Communicating in a digital era  

 Kako v komunikaciji z drugimi poskrbeti zase? (Neva Pletikos)  

 Krepitev zdravja na delovnem mestu (Anja Pavlič)  
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 Pozitivna disciplina (Jani Prgić)  

 Spletne učilnice, Uporabniški vodič Moodle  
Jure Černec: 

 Kako v komunikaciji z drugimi poskrbeti zase? (Neva Pletikos)  
Dunja Žugelj:  

 Študijska srečanja za predmet ŠPORT  

 Krepitev zdravja na delovnem mestu (Anja Pavlič)  

 Pozitivna disciplina (Jani Prgić)  

 Spletne učilnice, Uporabniški vodič Moodle  

 Kako v komunikaciji z drugimi poskrbeti zase? (Neva Pletikos)  

 

6. OSTALE DEJAVNOSTI  

 

1. Testiranje za športno -vzgojni karton smo izpeljali v mesecu aprilu in maju.  
2. V letošnjem šolskem letu smo se udeležili le področnega tekmovanja v plavanju. Ostalih 

se zaradi omejitev zaradi Covid-19 in nastalih razmer nismo udeleževali.  
3. V sklopu plavalnega opismenjevanja smo izpeljali plavalni tečaj za 3. razred v bazenih 

Laguna na Bernardinu. Izvajali smo ga v sodelovanju s plavalnim klubom Tinka Tonka. 
Preverjanje znanja plavanja ostalih učencev smo izvajali v okviru športnega dne Plavanje 
in vodne aktivnosti. 

4. Sodelovali smo na raznih prireditvah in predstavitvah:  
 Sodelovali smo pri pripravi proslave ob Dnevu samostojnosti in enotnosti.  
 Organizirali smo valeto, ki je bila 15. 6. 2022 v Tartinijevem gledališču.  

5. BRALNA PISMENOST 
Branje z razumevanjem smo razvijali s pravili iger pri različnih športnih panogah in z 
branjem navodil pri orientacijskem pohodu.  

6. UNESCO PROJEKTI 
Skozi pouk in druge dejavnosti smo sledili UNESCO ciljem in načelom ter sodelovali v 
projektu Učenec poučuje.  

7. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE  
Analize ŠVK z uporabo programa Excel z učenci 2. triade nismo uspeli  izpeljati in bo 
prenešena v naslednje šolsko leto.  

8. 8 KROGOV ODLIČNOSTI  
Na razrednih urah in v okviru pouka smo obnovili znanja in razvijanje veščin s tega 
področja. 

9. ZDRAVA ŠOLA 
 Spregovorili smo o vrednotah v športu v vsakem razredu.  
 V sodelovanju z OKS in ŠZ Koper smo organizirali Mini olimpijado.  

Več podrobnosti je zapisanih v poročilu ZŠ.  
 Sodelovali smo v različnih eTwinning projektih (Intercultural Trip in  the European Union,      From 
Crops To Mouth, Shared Connections,  Humming Birds will change the world).  
V tem šolskem letu smo sodelovali s šolami iz tujine v treh Erasmus+  projektih, in sicer 
Outstanding inclusion and cultural heritage (Velika  Britanija, Italija, Finska, Slovenija), From crops 
to mouth (Francija,  Guadeloupe, Italija, Slovenija), Mreženje evropskih kultur v učilnici brez  meja 
(izobraževanje strokovnih delavcev).  

7. SMERNICE ZA DELO V ŠOLSKEM LETU 2022/23  

V prihodnjem šolskem letu nameravamo ponovno sodelovati na različnih šolskih športnih 
tekmovanjih, ki jih načrtujemo s pomočjo ŠIMC Piran. Prav tako bomo zaradi lažje in kakovostnejše 
organizacije aktivnosti vezanih na izvajanje pouka športa, športnih dni, izbirnih predmetov, športnih 
uric in drugih dejavnosti še naprej sodelovali z različnimi institucijami, klubi in društvi iz občine.  
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V okviru pouka športa bomo izpeljali računalniško opismenjevanje po vertikali za drugo  triado, 
plavalno opismenjevanje in pomagali pri izpeljavi zimske šole v naravi. Sodelovali bomo v UNESCO, 
eTwinning, Erasmus+ in drugih projektih ter na prireditvah kot so: valeta, To smo mi,…  
Pri urah športa, športnih dnevih, šolskih športnih tekmovanji h ter vseh ostalih aktivnostih bomo 
velik poudarek namenjali  športnem obnašanju in vrednotah kot so: varovanje zdravja, sprejemanje 
drugačnosti, strpnost, odgovornost in doslednost pri upoštevanju šolskih pravil.  

10. KONFERENCE UČITELJSKEGA ZBORA  

Izpeljane so bile vse načrtovane konference učiteljskega zbora, in sicer 10 pedagoških in 3 
ocenjevalne konference.  
 

IV. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Šolska svetovalna delavka je v šolskem letu 2021/2022 svojo obveznost opravljala v šoli (70 % delež) 
in v Vrtcu Mornarček Piran (30% delež). Od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 je delo svetovalne delavke 
opravljala Vesna Prunk, od 1. 1. 2022 dalje pa Neža Matovina.  
Pri administrativnem delu je občasno opravljala delo še druga strokovna delavka   učiteljica Mojca 
Švonja. Njeno delo je obsegalo opremljanje pisemskih ovojnic, fotokopiranje, evidentiranje 
dokumentov, ki se hranijo v osebni mapi otroka s posebnimi potrebami oz. otroka, ki je v obravnavi 
v šolski svetovalni službi in uničevanje dokumentacije šolske svetovalne služb e. 
Program dela šolske svetovalne službe je potekalo v sladu z letnim delovnim načrtom šole, letnim 
delovnim načrtom šolske svetovalne službe in s programskimi smernicami svetovalne službe.  
Področja dela šolske svetovalne službe so obsegala naslednje nalog e: 

1. Delo z učenci 
2. Delo s starši 
3. Sodelovanje s pedagoškimi delavci šole  
4. Sodelovanje z drugimi inštitucijami  
5. Ostale naloge šolske svetovalne službe po pooblastilu vodstva  
6. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje  
7. Oddaja dokumentov ob koncu šolskega leta  

1. DELO Z UČENCI  

VPIS IN SPREJEM OTROK V ŠOLO  
 
V šolskem letu 2021/2022 za bodoče prvošolce in njihove starše nismo organizirali dnevov odprtih 
vrat zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja COVID -19. Zaradi istega razloga nismo izpeljali 
predavanja za starše bodočih prvošolcev Priprava na šolo.  
Vpis šolskih novincev v osnovno šolo je potekal meseca februarja. Vpisali smo 34 otrok. Prejeli smo 
3 vloge za odložitev začetka šolanja. Komisija za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vpis v 1. 
razred je ugodila vlogi staršev.  
V šolskem letu 2021/2022 je 1. razred obiskovalo 31 otrok, v 1. a razred je bilo vpisanih 16 otrok, v 
1. b razred pa 15 otrok.  
V mesecu juniju  smo z razredničarkami bodočega 1. razreda izpeljali uvodni roditeljski sestanek. 
Staršem smo posredovali potrebne informacije pred vst opom v 1. razred. 
 
KARIERNA ORIENTACIJA 
 
Na začetku šolskega leta smo pripravili rokovnik za karierno orientacijo.  
Karierno svetovanje smo izvedli v oddelkih osmega in devetega razreda.  
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Učence 8. in 9. razreda smo informirali o karierni orientaciji preko z ooma (v primeru,  da so oddelki 
bili v karanteni), pri pouku v šoli, preko oglasne deske, preko spletne strani šole in na individualnih 
pogovorih. 
Učence in starše smo obveščali o dnevih odprtih vrat srednjih šol, o informativnih dnevih srednjih 
šol, o sejmu izobraževanja in poklicev – Informativa. Nekatere dejavnosti so potekale na daljavo, 
nekatere pa v živo (odvisno od takratnih razmer epidemije).  
Učencem in staršem smo predstavili štipendije in šolsko spletno stran  karierne orientacije. Spletno 
stran karierne orientacije smo sproti osveževali.  
Devetošolci so prejeli brošuro Srednješolski vpisnik . 
Za 8. razred je zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja COVID -19 odpadel tehniški dan na 
Srednji tehniški šoli Koper.  
Za 9. razred smo načrtovali tehniški dan na Srednji tehniški Izola. Zaradi upoštevanja ukrepov za 
zajezitev širjenja COVID-19 in zaradi prezasedenosti terminov so na srednji šoli odpovedali tehniški 
dan. 
9. razred: 
Na začetku šolskega leta smo učencem in staršem predstavili Rokovnik za v pis v prvi letnik srednje 
šole.  
Vsi devetošolci so prejeli Srednješolski vpisnik.  
Novembra meseca smo staršem, v organizaciji Ljudske univerze Koper, Karierni plac, posredovali 
vabilo na predavanje za starše z naslovom Pomen vseživljenjskega učenja za kar iero otrok. 
Predavanje je potekalo 30. 11. 2021 preko videopovezave Zoom. Temo je predstavila dr. Vesna Jug, 
psihologinja. Za učence 9. razreda smo organizirali predavanja na temo karierne orientacije oziroma 
dneve dejavnosti. Povezali smo se z Ljudsko uni verzo Koper, Karierni plac, s Srednjo ekonomsko -
poslovno šolo Koper. Predavanje oziroma dan dejavnosti je potekalo v živo. Povezali smo se s 
Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana in Srednjo tehniško šolo Koper. Obe 
ustanovi sta učencem šoli predstavili preko videopovezave Zoom.  
 
Konec meseca januarja smo devetošolcem na razredni uri predstavili Razpis za vpis v srednje šole in 
dijaške domove v šolskem letu 2022/2023.  
Staršem smo na roditeljskem sestanku februarja meseca preko zooma predstavili Razpis za vpis v 
srednje šole in dijaške domove ter spletne strani povezane s karierno orientacijo.  
Neva Felicjan, poklicna svetovalka, je meseca marca učencem predstavila  Center za informiranje in 
poklicno svetovanje – CIPS, Zavod RS za zaposlovanje Koper in izpeljala testiranje z vprašalnikom 
Hollandov test interesov – Vodič za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti.  
Šolska svetovalna delavka je opravila individualne pogovore z učenci in s posameznimi starši glede 
ustrezne izbire srednješolskega programa.  
Učence smo informirali glede štipendiranja.  
Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo januarja in junija meseca posredovali podatke 
o ocenah devetošolcev (7., 8. in 9. razred) zaradi vpisa v srednje šole.  

 
INDIVIDUALNA OBRAVNAVA OTROK 
 
Delo šolske svetovalne službe je obsegalo tudi individualno delo z učenci v matični šoli in Podružnični 
šoli Portorož. Obravnava svetovalne službe je zajemala otroke, ki so potrebovali svetovanje in 
pomoč, bodisi daljše časovno obdobje ali samo občasno.  
Podlaga za obravnavo otrok so bile vedenjske in/ali čustvene težave, slabša učna uspešnost ter 
različne težave psihosocialne in zdravstvene narave.  
Nudili smo jim svetovanje , pogovor ali druge konkretne oblike pomoči.  
Specifičnost okolja (pomanjkanje ustreznih vzpodbud za šolsko delo, slabše bivanjske razmere 
učencev, nižji socialnoekonomski status družine, jezikovne posebnosti domačega okolja …) je 
narekovala potrebo po štev ilnih obravnavah, ki so zahtevale sprotno in dosledno povezovanje s 
starši, učitelji in drugimi inštitucijami (Center za socialno delo Južna Primorska, enota Piran, 
Inšpektorat za šolstvo, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper, Enota Pir an, ŠIMC- 
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Mladinski EPI center Piran, Občina Piran - Urad za družbene dejavnosti, Društvo prijateljev mladih 
Piran) v smislu medsebojnega sodelovanja, načrtovanja in sledenja pri reševanju nastalih težav.  
Koordinirali oz. organizirali smo učno pomoč na raz ličnih nivojih: med vrstniki, s strani učiteljev, 
zunanjih sodelavcev – ŠIMC, EPI center Piran.  
Učence z govorno-jezikovnimi težavami smo vključili v logopedsko obravnavo pri Jari Košuta.  
Pri kompleksnejši problematiki smo starše in otroke usmerjali v obr avnavo izven šole: CKSG 
Portorož, CSD Južna Primorska, Enota Piran, Psihohigienski dispanzer za otroke in mladostnike v 
Luciji, ŠIMC EPI center Piran in Svetovalni center Koper, Enota Piran.   
Staršem učencem iz socialno šibkejših družin smo ponudili udele žbo učencev na brezplačnem 
letovanju v organizaciji Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok. Mami ene učenke je šolska 
svetovalna delavka pomagala pri izpolnjevanju prijave na letovanje. Učenka se bo letovanja tudi 
udeležila. 
 

UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI  
 
Veliko časa smo namenili obravnavi učencev z različnimi težavami, primanjkljaji in potrebami, 
konzultiranju z njihovimi izvajalci dodatne strokovne pomoči,  individualne in skupinske pomoči, 
učitelji, starši in vodstvom.  
Pri iskanju pomoči za posamezne učence smo sodelovali z Zavodom RS za šolstvo, Območna enota 
Koper, s Centrom za socialno delo Južna Primorska, Enota Piran, Psihohigienskim dispanzerjem za 
otroke in mladostnike Lucija, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, Enota Piran in 
s ŠIMC EPI centrom Piran.  

 
 
 
 
 
 
UČENCI Z ODLOČBO ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO  
Šolska svetovalna služba je nastavila individualiziran program za učence z odločbo ZRSŠ. Pri 
oblikovanju programa so sodelovali tudi razredničarka in ostali člani strok ovne skupine. Prilagoditve 
za učence je vnesla v eAsistent, da so bile dostopne vsem učiteljem oddelka.  
Prizadevali smo si za zagotavljanje upoštevanja prilagoditev. Učencem smo poskušali omogočiti 
enakovredno vključevanje v šolsko delo in življenje šole.  
Svetovalna služba je sodelovala na timskih sestankih strokovne skupine ob potrditvi programa, ob 
koncu 1. ocenjevalnega obdobja, ob zaključku šolskega leta in po potrebi. Prizadevali smo si za 
sprotno in stalno sodelovanje s starši, učitelji in z zunanjim i sodelavci.  
 
V soglasju s starši smo pri 5 učencih začeli s postopkom usmerjanja, pri enem učencu smo s 
postopkom usmerjanja oddali zahtevek v imenu šole, starši so želeli biti čim manj vključeni. Pri 2 
učenkah smo odločbo o usmerjanju preverili in dokumentacijo poslal i na ZRSŠ, OE Koper.  
Ob zaključku šolskega leta smo spremljali 14 učencev z odločbo Zavoda RS za šolstvo. Učenki 5. 
razreda so z odločbo bile dodeljene samo prilagoditve, o katerih je šolska svetovalna delavka 
seznanila učitelje. Meseca aprila se je na našo osnovno šolo vpisala učenka 7. razreda. Učenka se je 
izobraževala na domu. Mama učenke je šolski svetovalni delavki sporočila, da je deklica v postopku 
usmerjanja. Učenec 7. razreda, ki je v letošnjem šolskem letu bil usmerjen kot otrok s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja, 7. razred, zaradi štirih negativno ocenjenih predmetov, razred 
ponavlja. 

 
UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI  
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Na podlagi 12. a člena ( izobraževanje učencev z učnimi težavami) Zakona o osnovni šoli in/ali na 
podlagi priporočila klinične psihologinje ali psihologinje smo učencem z učnimi težavami nastavili 
Izvirni delovni projekt pomoči.  
Z namenom nudenja pomoči učencu je šolska svetovalna služba sodelovala z učencem in njegovimi 
starši, z razredniki, oddelčnim učiteljskim zborom, ravna teljico, logopedom, s ŠIMC EPI centrom 
Piran, s Svetovalnim centrom za otroke mladostnike in starše, Enota  Piran ter s Pedopsihiatričnim 
dispanzerjem v Luciji.  
Ob zaključku šolskega leta smo spremljali 15 učencev z učnimi težavami, od teh smo 13 učencem 
nudili individualno in strokovno pomoč učitelja. Ena učenka je prejela odločbo o usmerjanju, še 4 
učenci so v postopku usmerjanja.  
Vsi učenci so uspešno zaključili razred.  
 

UČENCI PRISELJENCI  
 
V letošnjem šolskem letu je obiskovalo našo šolo 9 otrok s statusom učenca priseljenca. Matična 
država teh otrok je Kosovo (1 otrok), Bosna in Hercegovina (2 otroka), Srbija  (2 otroka), Latvija (1 
otrok), Rusija (2 otroka), Makedonija (1 otrok).  
Od tega so imeli 4 učenci status priseljenca 1. leto in 5 učencev st atus priseljenca 2. leto. Vsem 
učencem smo pripravili individualni program, učencem so učitelji nudili dodatno strokovno pomoč 
za učenje slovenščine. Svetovalna služba je koordinirala pomoč učencem in strokovnim delavcem.  
Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo za priseljence s statusom 1. leta zaprosili 
financiranje ur dodatne strokovne pomoči za slovenščino. Pridobili smo soglasje za financiranje 160 
ur dodatne strokovne pomoči.  
Letos nismo organizirali Intenzivnega tečaja za učence priselje nce s statusom 1. leta.  
Dodatno strokovno pomoč za učence priseljence s statusom 2. leta je ure DSP financirala Občina 
Piran. 
Vsi učenci priseljenci s statusom 1. in 2. leta so uspešno zaključili razred. Učenka, ki je 1. razred v 
letošnjem šolskem letu, ponavljala, je prejemala DSP pomoč (delo s tujci) obe leti. Razredničarka je 
starše na zaključni evalvaciji seznanila z učenkinimi težavami pri pouku, ki so posledica 
nerazumevanja slovenskega jezika.  
Meseca marca oziroma aprila smo v 1. razred vpisali dva učenca iz Ukrajine. Oba učenca sta bila 
deležna ur pomoči znotraj skupine.  

   
DELO Z NADARJENIMI UČENCI-TESTIRANJE 
 
V letošnjem šolskem letu smo evidentirali 19 nadarjenih učencev (7 devetošolcev, 1 osmošolca, 8 
sedmošolcev in 3 šestošolcev).  
Starše evidentiranih nadarjenih učencev smo obvestili o otrokovi nadarjenosti, v naslednjem 
šolskem letu bomo zanje skupaj s starši učenca in učencem, sestavili individualiziran program, v 
katerem bomo zajeli vsa področja, na katerih je učenec uspešen.  
Starše identificiranih nadarjenih devetošolcev smo seznanili o možnosti spremljanja tudi v srednji 
šoli. Pomagali smo jim pri pripravi poročilo za srednjo šolo.  

 
DELO Z ODDELČNIMI SKUPNOSTMI  
 
Šolska svetovalna delavka je aktivno sodelovala pri reševanju vzgojnih težav v  oddelčnih skupnostih, 
izpeljala je svetovalne pogovore z razrednikom in predlagala vsebine za razredne ure. Izpeljala je 
svetovalne pogovore s posameznimi učenci in manjšimi skupinami otrok. Od 6. do 9. razreda je 
organizirala delavnice in predavanja: Kdo je glavni, ti ali stroj? (izvajalec Janez Arh, Logout Izola), 
Varno na spletu, tvegano vedenje (izvajalec Janez Arh, Logout Izola) , Programirana zdravstvena 
vzgoja (izvajalec Zdravstveni dom Piran) , Karierna orientacija, srednješolski programi (izvajalec 
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šolska svetovalna delavka, Karierni plac Koper) , Nacionalno preverjanje znanja (izvajalec šolska 
svetovalna delavka), Hollandov test interesov (izvajalka Neva Felicijan, Zavod za zaposlovanje).  
 
Pri reševanju vzgojne problematike, odvisno od primera,  smo povabili k sodelovanju učitelje, 
vodstvo, starše, izvajalce dodatne strokovne pomoči, Center za socialno delo Južna Primorska, Enota 
Piran, Logout Izola - Center pomoči za zdravljenje odvisnosti od interneta in Svetovalni center za 
otroke, mladostnike in starše, Enota Piran.  

 
IZOBRAŽEVANJE NA DOMU  
 

V letošnjem šolskem letu so se na domu izobraževali štirje učenci, dva devetošolca, en drugošolec 
in ena sedmošolka, ki se je na našo osnovno šolo vpisala meseca aprila.  
Starši učencev, ki so se izobraževali na domu so lahko stopili v kontakte z učitelji predmetov na 
govorilnih urah meseca marca oziroma meseca maja. Učitelji so jim svetovali naj si na spletni strani 
Ministrstva pogledajo učne načrte pri predmetih, sporoč ili pa so jim tudi potek izpita.  

 
DELO S SKUPNOSTJO UČENCEV ŠOLE  
 
V letošnjem šolskem letu je bila svetovalna služba povabljena k sodelovanju s Skupnostjo učencev 
šole na temo Karierna orientacija, vendar zaradi drugih obveznosti na določen dan, ni mogla 
predstaviti teme. To so opravili učenci.  

 
MATERIALNA POMOČ UČENCEM  

 
Subvencionirana šolska prehrana  
Učencem, ki živijo v družinah z nižjim socialno ekonomskim statusom, smo priskrbeli subvencijo 
kosila iz občinskega proračuna.  
Prejeli smo 11 vlog za občinsko subvencijo kosila. Vsi učenci so bili opravičeni do 100% subvencije.  
 
 
 
Subvencionirani delovni zvezki 
Učencem od 4. do 9. razreda, ki živijo v družinah z nižjim socialno ekonomskim statusom smo 
priskrbeli za subvencijo delovnih zvezkov iz občinskega proračuna.  
Na podlagi vloge staršev je bilo  17 učencev opravičenih do 50% subvencije.  
 
Finančna pomoč Društva prijateljev mladih Piran  
Društvo prijateljev mladih Piran je na prošnjo šole za 1 učenko, ki živi v družini z nižjim socialno 
ekonomskim statusom financiralo udeležbo na šolski ekskurziji.  
 
Darilo humanitarnih organizacij  
Nekaj potrebščin, ki so nam pred leti podarile humanitarne organizacije, smo razdelili učencem, ki 
so se znašli v finančni stiski.  
 
Občina Piran  
Občina Piran je za učence, ki živijo v družinah z nižjim socialno ekonomskih  statusom, podarila 
komplete 50 kirurških mask. Komplete smo razdelili 16 učencem.  
 
Šola v naravi  
Petošolci in šestošolci, ki se v lanskem šolskem letu zaradi ukrepov za zajezitev širjenja COVID -19 
niso udeležili šole v naravi, so se od 31. 1. 2022 do 4. 2 . 2022 udeležili šole v naravi, ki je bila 
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organizirana v CŠOD Kranjska Gora. Prejeli smo 16 vlog staršev za občinsko subvencijo šole v naravi. 
Vsem učencem je bila zagotovljena delna subvencija (20 %, 50 %ali 80 %).  

 
SISTEMATSKI PREGLEDI 
 
V sodelovanju z Zdravstvenim domom Piran smo organizirali sistematske preglede učencev 1.,2., 3., 
4., 6. in 8. razreda. 
V sodelovanju s CKSG Portorož smo organizirali sistematske preglede sluha za učence 9. razreda.  
Svetovalna delavka je s strani šolske zdravnice prejela seznam učencev, ki se sistematskega pregleda 
niso udeležili. Staršem učencev je sporočila termin za sistematski pregled.  

2. DELO S STARŠI  

 
Redno smo sodelovali s starši, kadar so vzroki za učni neuspeh in vedenjsko problematiko ali 
finančno stisko narekovali potrebo po tesnejšem povezovanju. Velikokrat so starši tudi sami poiskali 
pomoč in nasvet pri šolski svetovalni službi. Staršem smo bili na razpolago v dopoldanskem času in 
po dogovoru tudi v popoldanskem času.  
Na timskih sestankih in v individualnem pogovoru smo veliko sodelovali s starši otrok s posebnimi 
potrebami in s starši otrok z učnimi in vedenjskimi težavami.  
Opravili smo pogovore s starši pri sprejemu šolskih novincev in pri vpisu ter jim posredovali potrebne 
informacije v zvezi z všolanjem otrok oz. z odložitvijo začetka šolanja.  
Tudi na področju karierne orientacije smo staršem nudili in individualno svetovanje.  
Šolska svetovalna služba je izpeljala predavanje:  
- za starše učencev 6. in 9. razreda - Nacionalno preverjanje znanja, 
- za starše učencev 9. razreda - Karierna orientacija. 
Sodelovala je na uvodnem roditeljskem sestanku za starše bodočih prvošolcev.  
Septembra meseca smo načrtovali za starše od 1. do 9. razreda predavanje na temo Krepitev 
odgovornosti pri otroku in doslednost staršev. Zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja 
COVID-19  smo predavanje dr. Aleksandra Zadela odpovedali. Predavanje je bilo načrtovano že v 
prejšnjem šolskem letu.  

3. SODELOVANJE S PEDAGOŠKIMI DELAVCI ŠOLE  

Šolska svetovalna služba je sodelovala z vo dstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji 
pedagoškega dela.  
Redno se je udeleževala pedagoških in redovalnih konferenc ter usklajevalnih sestankov predmetne 
in razredne stopnje, kjer je skupaj z učitelji spremljala učni uspeh, vedenjsko in dru go problematiko 
učencev. Skupaj smo se tudi odločali o najustreznejših ukrepih z namenom preventive in ustrezne 
pomoči učencem.  
Skupaj s starši, učitelji, vodstvom šole, izvajalci DSP in ISP, logopedom (po zdravstveni napotnici), 
po potrebi tudi z Zdravstvenim domom Piran (pediatrinja, klinična psihologinja, pedopsihiatrinja), s 
strokovnimi delavci CSD Južna Primorska, Enota Piran in ŠIMC, Mladinski EPI centrom Piran, 
Zdravstvenim domom Piran, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše, Enota Pira n smo 
se dogovarjali o pomoči, spremljanju in prilagajanju učnih in vedenjskih zahtev do otrok.  
Pri spremljanju otrok z vedenjskimi težavami je svetovala in nudila pomoč razrednikom, učencem in 
njihovim staršem preko individualnih svetovalnih pogovorov, na  timskih sestankih s starši in na 
medinstitucionalnih sestankih (Center za socialno delo Južna Primorska, Enota Piran).  
Nudila je pomoč in svetovanje razredniku pri oblikovanju Predloga za izrek vzgojnega opomina, 
Obvestila o vzgojnem opominu in pri Individualiziranem vzgojnem načrtu.  
Sodelovala je z razredniki in izvajalci preventivnih programov pri načrtovanju, organizaciji in 
evalvaciji delavnic. 
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Pri spremljanju otrok z učnimi težavami, otrok s posebnimi potrebami in pri učencih priseljencih je 
razrednikom svetovala in nudila pomoč pri prilagoditvah in pri oblikovanju Individualiziranega 
programa, individualnega programa in Izvirnega delovnega projekta pomoči.  

4. SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 

V tem šolske letu je šolska svetovalna služba sodelovala  z naslednjimi inštitucijami:  
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  
- Inšpektorat RS za šolstvo in šport  
- Zavod RS za šolstvo, OE Koper  
- Zavod RS za zaposlovanje, OE Koper 
- CIPS, OE Koper 
- Karierni Plac Koper  
- Ljudska univerza Koper 
- CSD Južna Primorska, Enota Piran  
- Center za komunikacijo sluh in govor Portorož  
- Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan  
- Šolska ambulanta, Zdravstveni dom Piran  
- Psihohigienski dispanzer za otroke in mladostnike, Zdravstveni dom Piran  
- Urad za družbene dejavnosti, Občina Piran  
- Športni in mladinski center Piran, EPI center Piran  
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Koper, Enota Piran  
- Društvo prijateljev mladine, Enota Piran  
- Vrtec Mornarček Piran  
- Osnovne šole (Obala, L jubljana) 
- Srednje šole  
- Spletne brihte A1, Varni internet  

 
 
 

5. OSTALE NALOGE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE PO POOBLASTILU 

VODSTVA 

Vodenje dokumentacije: 
- Skrb za pedagoško dokumentacijo (priprava poročil o otroku za ZRSŠ, OE Koper, CSD Južna 
Primorska, Enota Piran, MIZŠ)  
- Skrb za osebno mapo učencev  
- Skrb za matično knjigo  
- Vnašanje osebnih podatkov o učencih v program eAsistent  
Nacionalno preverjanje znanja:  
- Predavanje za starše učencev 6. in 9. razreda  
- Predavanje za učence 6. in 9. razreda  
- Prijava učencev na NPZ  
- Vnašanje prilagoditev v program KPP (Učenci s posebnimi potrebami)  
Prenos podatkov o učencih za postopek vpisa v srednje šole v Portal ministrstva (ocene 7., 8. in 9. 
razreda) 
Organizacija predavanja na temo karierne orientacije  oziroma dneve dejavnosti za 9. razred, 
povezali smo se z Ljudsko univerzo Koper, Karierni plac (v živo) ter s Srednjo ekonomsko -poslovno 
šolo Koper (v živo), povezali smo se s Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo Ljubljana 
(na daljavo) in Srednjo tehniško šolo Koper (na daljavo).  
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Urejanje vsebin na šolski spletni strani pri meniju Šolska svetovalna služba, pri meniju Karierna 
orientacija ter pri meniju Subvencija prehrane in Subvencija delovnih zvezkov iz občinskega 
proračuna. 

V. PROJEKTI 

1. POBRATENA MESTA 

Poročilo pripravila: Vika Kuštrin 

V okviru občinskega projekta Pobratena mesta že osem let sodelujemo s šolami iz Indianapolisa, 
glavnega mesta Indiane v ZDA.  
Skozi celotno šolsko leto smo z učenci 1. razreda in učenci, vključenimi v inter esno dejavnost 
Mednarodno sodelovanje, izvajali različne aktivnosti, ki so povezovale mlade in učitelje. Med drugim 
smo izvedli tudi nekaj video srečanj.  
Višek našega sodelovanja pa smo dosegli v mesecu juniju, ko nas je po petih letih obiskala delegacija  
iz Indianapolisa. Še posebno veseli smo bili Serene in Lizzy Brown, učenk šole Center for Inquiry #2 
Indianapolis ter njunih staršev. Predstavili smo jim šolo in naše šolske aktivnosti, deklici sta se 
srečali z vrstniki in izpeljali smo izmenjavo knjig za  otroke in mladino. 
Glas o našem delovanju je dosegel tudi generalno konzulko RS v Clevelandu go. Alenko Jerak, ki nas 
je pri mednarodnih aktivnostih pripravljena podpirati in nam pomagati.  
 
V sodelovanju z Občino Piran, odborom za pobratena mesta v Indian apolisu, go. Stephanie Leslie 
Brown in go. Alenko Jerak bomo nadaljevali z mreženjem v mednarodnem prostoru.  
 

2. UNESCO SREDIŠČE ZA PRIMORSKO  

Poročilo pripravila Vika Kuštrin, vodja UNESCO središča za Primorsko  

Ker vojne nastajajo v glavah ljudi, naj se v teh istih glavah tudi utrjuje mir.  
UNESCO ustava, 1945) 

Sedež UNESCO središča za Primorsko je na OŠ Cirila Kosmača Piran.  
V središče so vključeni naslednji VI zavodi:  
- OŠ Cirila Kosmača Piran,  
- OŠ Diego e Vincenzo De Castro Piran/ SE Diego e Vincenzo De Castro Pirano,  
- OŠ Istrskega odreda Gračišče in Vrtec pri OŠ Istrskega odreda Gračišče,  
- Vrtec Mornarček Piran,  
- Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož ,  
- Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper/ Ginnas io Gian Rinaldo Carli Capodistria,  
- Center za usposabljanje Elvira Vatovec  Strunjan,  
- Vrtec Koper in 
- Vrtec Sežana.  
Delujemo in živimo v skladu s štirimi Delorsovimi stebri izobraževanja in sledimo ciljem Agende 
2030.  
V okviru središča smo izpeljali redna srečanje šolskih koordinatorjev, udeležili pa smo se tudi srečanj 
na nacionalni ravni. Redno smo evalvirali preteklo in tekoče delo, si izmenjavali izkušnje in ideje, 
predajali informacije ter skupaj načrtovali prihajajoče aktivnosti. Sodelovanje med šolskimi 
koordinatorji poteka korektno in uspešno. Opažam, da skupni projekti na »poziv« nacionalnega 
koordinatorja krepijo in izboljšujejo povezovanje ter sodelovanje. V preteklem letu smo tako 
sklenili, da bomo vsi VI zavodi ASP mreže pristopili k projek tu Dediščina v rokah mladih. V ta namen 
je bilo na nacionalni ravni organiziranih več predavanj, ki so bila organizirana na nacionalni ravni in 
so vključevala strokovnjake s področja ohranjanja kulturne dediščine.  
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V letošnjem letu so članice našega središ ča koordinirale 3 projekte:  
- OŠ Diego e Vincenzo De Castro Piran/ SE Diego e Vincenzo De Castro Pirano: Kaj skriva naše srce?;  
- Vrtec Koper: Postani junak/junakinja z geslom: Poberem smet in rešim svet;  
- Vrtec Mornarček Piran: Ob morju sem ter tja – Pešpoti v mojem kraju. 
 
Naše delovanje in sodelovanje temelji na načelih vseživljenjskega učenja, trajnostnega razvoja, 
vzgoje za mir, človekovih pravic, medkulturnega dialoga in učenja pozitivnih vrednot, kritičnega 
družbenega udejstvovanja, kreativnosti in odgovornosti, skrbi in odgovornosti do okolja ter skupne 
zakladnice kulturne in naravne dediščine.  

3. UNESCO ASP NET NA ŠOLI  

 

Poročilo pripravila koordinatorica: Katarina Petrič  
V šolskem letu 2021/2022 smo z različnimi dejavnostmi in s skupnimi močmi uresničevali temeljne 
UNESCO cilje: uveljavljane kulture miru in nenasilja, naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma 
– planeta Zemlje, naučiti se živeti skupaj in deliti med seboj.  
Skozi celo šolsko leto smo utrjevali vse štiri »Delorsove« stebre izob raževanja:  
Učiti se, da bi vedeli.  
Učiti se, da bi znali delati.  
Učiti se, da bi znali živeti skupaj.  
Učiti se biti.  
Glede na ponujene vsebine smo se tekom leta vključevali v številne projekte UNESCO ASP mreže 
(Stara igr(ač)a za novo veselje, Kam z odpadnim materialom?, Drevo je življenje,  Postani pravi 
junak/junakinja z geslom: POBEREM SMET IN REŠIM SVET,  Učenec poučuje, Kaj skriva naše srce?, 
Drugačnost nas bogati, Moder stol – nekdo misli nate, Obudimo pisanje pisem, UNESCO VRTIČKI – V 
sodelovanju z naravo sam pridelam hrano, Dediščina našega kraja – Mladi posvojijo spomenik, 
Menjaj branje in sanje, Moje pravice  ). 
 
Udeležili smo se različnih aktualnih akcij (solidarnost, prostovoljstvo: na šoli deluje ID RK ) ter 
obeleževali mednarodne dneve z UNESCO  koledarja ( Mednarodni dan maternih jezikov, Svetovni 
dan vode, Svetovni dan okolja, Svetovni dan oceanov, Mednarodni dan pismenosti, Mednarodni dan 
miru, Svetovni dan učiteljev…).  
Tekom šolskega leta smo bili aktivni na mednarodnem področju (pobratena m esta,  Erasmus+ KA1, 
Erasmus KA2, video učne ure, e-Twinning projekti …).  
Veliko energije smo vložili v medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo. Pri 
izvedbi posameznih aktivnosti v okviru UNESCO dejavnosti na šoli so se glede na po samezne vsebine 
vključevali vsi zaposleni na šoli.  
 

4. MEDNARODNI eTWINNING PROJEKTI  

Poročilo sta pripravili  Mojka Mehora Lavrič, Vika Kuštrin 
 
Naša šola je že vrsto let vpeta v mednarodne eTwinning  projekte, ki nudijo evropskim šolam 
platformo za mednarodno sodelovanje s pomočjo sodobnih tehnologij. Tovrstna sodelovanja 
odpirajo meje, nas povezujejo s svetom, krepijo kompetence učencev in učiteljev, dvigajo nivo 
znanja in spodbujajo ustvarjalnost.  
 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v različnih mednarodnih eTwinning projektih, žal pa 
zaradi epidemije COVID-19 vseh projektov nismo izpeljali do konca in bomo z njimi nadaljevali v 
prihodnjem šolskem letu.  
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1. Shared Connections 
Projekt je ponujal priložnost za sodelovanje učiteljev in učencev naših partnerskih šol in izmenjavo 
inovativnih praks predvsem s področja mednarodnega sodelovanja in kulturne dediščine. Eden 
izmed projektnih ciljev je bil tudi spodbujanje medsebojnega spoštovanja in raz umevanja. Ostali cilji 
so vezani na Erasmus+ KA2 projekt, katerega del je tudi ta eTwinning projekt. Sodelovale so šole iz 
Velike Britanije, Finske, Italije in Slovenije.  
 
2. Humming Birds will change the world  
Pobudo za projekt je dala šola iz Reunion Is landa, priključili pa sta se še šola iz Nemčije in pa naša 
šola. Izbrali smo zanimivo vsebino, in sicer smo v središče postavili drobno ptico, ki lahko kljub svoji 
majhnosti, tako kot vsak izmed nas, spreminja svet. Tematika je povezana z naravovarstvom.  
 
Cilji projekta so sodelovanje učencev in učiteljev s partnerskimi šolami,  zmanjševanje količine 
zavržene hrane in zmanjševanje porabe energije, ustvarjanje šolskega eko -vrta, razvijanje 
inovativnosti učencev skozi različne dejavnosti, ekološko osveščanje otrok in odraslih.  
3. From Crops to Mouth   
V projektu sodelujejo šole iz Italije, Francije in Slovenije. Osrednja tema projekta je hrana, ki je 
univerzalno vsebinsko področje, saj ponuja mnoge iztočnice za povezovanje ljudi iz različnih okolij. 
Obenem nam daje možnosti za bogatenje znanja, saj skozi preučevanje hrane spoznavamo kulturne 
razlike, podobnosti in posebnosti evropskih regij. Hrana je v tem projektu medij, skozi katerega 
krepimo evropsko kulturno zavest in znanje ter opozarjamo na okoljsko prob lematiko in svetovna 
vprašanja. Za rdečo nit projekta smo skupaj s partnerskimi šolami izbrali čokolado, ki jo vsaka država 
pripravlja na svojsten način.  
 
4. Intercultural Trip in the European Union  
Projekt je bil zasnovan v okviru projekta "Teachers4Eur ope: Postavitev agore za demokratično 
kulturo" (T4E) in je namenjen razvijanju načel in vrednot učencev, ki sestavljajo demokratično 
kulturo EU, gojenju zanimanja otrok za Evropsko unijo, spoznavanju kulture in zgodovine Evrope in 
Evropske unije ter sprejemanju raznolikosti njenih prebivalcev.  
 
5. EU postcards exchange   
Pobuda za projekt je nastala v Franciji. Na eni izmed tamkajšnjih šol so učitelji želeli med mladimi 
vzbuditi zanimanje za spoznavanje članic EU. Skupina učencev iz vsake sodelujoče države je napisala 
in poslala razglednice vsem ostalim partnerskim šolam širom EU. Učenci so del sporočila zapisali v 
angleškem, del pa v svojem jeziku. Tako so sodelujoči stopili na pot spoznavanja jezikovne in s tem 
kulturne raznolikosti Evrope. 
 
6. Green town  
Projekt temelji na ekoloških vsebinah, in sicer so  učenci partnerskih šol razmišljali, kako narediti 
svoje mesto bolj zeleno. V skladu s ciljem Agende 2030 - Trajnostna mesta in skupnosti, je bil eden 
od ciljev projekta vključiti lokalne skupnosti, da bi  našli zelene rešitve, s tem pa bi se izboljšala 
kvaliteta bivanja na našem planetu. Delo je potekalo po principu PBL (Project Based Learning). 
Projekt smo povzeli z razstavo tematskih likovnih izdelkov v Mestni knjižnici Piran.  

5. PROJEKT ERASMUS+ KA2 PROJEKT FROM CROPS TO MOUTH  

 

Poročilo sta pripravili Mojka Mehora Lavrič, Vika Kuštrin 
 
Erasmus+ KA2 projekt FROM CROPS TO MOUTH 
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S projektom smo pričeli v šolskem letu 2020/21, zaradi epidemije Covid -19 pa je nacionalna agencija 
CMEPIUS odobrila podaljšanje  projekta. Izvajanje projekta bomo tako nadaljevali v šolskem letu 
2022/23. 
Povzetek projekta 
Hrana je univerzalna tema, ki združuje ljudi in razvija občutek pripadnosti, bogati naše znanje in 
nam razkriva kulturne posebnosti posameznih regij in dežel. Hra na je lahko tudi medij s pomočjo 
katerega krepimo evropsko kulturno zavest in znanje, opozarjamo na pomen čistega okolja, na 
svetovna vprašanja in neenakosti ter razvijamo socialne veščine in znanstvene metode. Zaradi vseh 
naštetih razlogov je hrana pomembna tema, ki pa obenem nudi tudi priložnosti za delo.  
Za projekt na temo čokolade smo se odločili, da bi raziskali raznolikosti in podobnosti, saj posamezni 
partnerji v projekt vnašajo značilnosti in posebnosti svojega kraja, regije in dežele.  
V projekt From Crops to Mouth smo vključene štiri šole:  
- šola iz Dijona v Franciji (čokolada iz Burgundije, polnjena s črnim ribezom),  
- šola iz Guadeloupe (čokolada z lokalno pridelanim ananasom),  
- šola iz Terracine v Italiji (čokolada z oljčnim oljem)  
- in naša šola (čokolada s solnim cvetom iz sečoveljskih solin).  
V projekt so vključeni tudi številni strokovnjaki (kuharji, slaščičarji, aromatičarji, kmetje, tržniki …) 
in seveda učitelji ter drugi delavci šole, ki so se z veseljem odzvali na našo prošnjo za sodel ovanje v 
projektu. Učenci skozi projekt uporabljajo različne metode raziskovanja. Naš cilj je vključiti 80 (20 
iz posamezne države) motiviranih učencev, ki jih zanimajo kulturna dediščina, jeziki in znanost. 
Projekt se bo v prihodnjem šolskem letu na nivoj u šole izvajal tudi širše, saj bodo v določene 
aktivnosti vključeni vsi učenci tretje triade. Projekt je namreč priložnost za razvijanje različnih 
spretnosti (poklicna orientacija) in veščin ter pozitivno oblikovanje samopodobe.  
Dejavnosti, ki se ukvarjajo z različnimi temami znotraj projekta, so:  
- znanstveni poskusi (destilacija, ekstrakcija, fermentacija itd.), okoljske teme, kmetijstvo, trajnostni 
modeli potrošnje in proizvodnje, poklicno usmerjanje s spoznavanjem številnih poklicnih področij, 
tehnologi ja, oblikovanje, umetnost in obrt (npr. izdelava embalaže), komunikacija, sodelovanje in 
širjenje rezultatov z uporabo IKT in jezikov, spoznavanje naravne in kulturne dediščine posameznih 
krajev. 
Ključno orodje za izvajanje projekta je spletni portal eTwin ning in uporaba njegove spletne učilnice. 
Projekt je izvrstna priložnost za krepitev vezi med šolami in vključevanje ostalih sodelujočih 
partnerskih organizacij in posameznikov. Naš projekt je zasnovan na dveh glavnih ciljih: socialni in 
izobraževalni (spoznavanje evropske dediščine, povečevanje zanimanja za znanost, tehniko in 
matematiko), vključuje pa tudi razvoj drugih ključnih kompetenc.  
Znotraj projekta smo v letošnjem šolskem letu izvedli dve mobilnosti učencev in učiteljev na 
partnerske šole, kar je še poglobilo sodelovanje med šolami, učenci pa so na konkretni ravni izvajali 
načrtovane dejavnosti in poglabljali svoja znanja.  
Izpeljane mobilnosti v šolskem letu 2021/22:  

 mobilnost na partnersko šolo v Terracini, Italija, maj 2022 (8 učencev in 2 učite lja), 

 mobilnost na partnersko šolo v Dijonu, Francija, junij 2022 (8 učencev in 2 učitelja).  
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Erasmus+ KA2 projekt - OUTSTANDING INCLUSION AND CULTURAL HERITAGE 
S projektom smo pričeli v šolskem letu 2019/20, v šolskem letu 2021/22 pa smo izvedli določ ene 
aktivnosti, ki so bile zaradi epidemije Covid -19 prestavljene. 
 
Povzetek projekta 
Poleg naše šole v projektu sodelujejo še naslednje šole: Kauhajoen Koulukeskus s Finske, Istituto 
Comprensivo Statale di Codogno iz Italije in Barton Hill Academy  iz Velike Britanije (koordinator 
projekta). Sočasno s projektom se je izvajal tudi eTwinning projekt Shared Connections, ki je 
udeleženim šolam nudil spletno platformo za izmenjavo gradiva in povezovanje med učenci in 
učitelji. V projekt so vključeni učenci partnerskih šol, starih od 3 do 12 let, skupaj več kot 3000 
otrok, in preko 200 učiteljev. Projekt nudi izjemno priložnost za izmenjavo dobrih praks s področja 
kulturne dediščine in inkluzije.  
 
Cilji projekta so: 
- izboljšanje kakovosti izobraževanja in razvijanje ustvarjalnosti, dvig medkulturne ozaveščenosti, 
spoznavanje temeljnih evropskih vrednot, razvijanje čuta pripadnost evropski in svetovni skupnosti, 
zagotavljanje življenjskih izkušnj skozi učni načrt (del o na terenu in v razredu, v realnih življenjskih 
situacijah), dvig motivacije učencev in učiteljev za drugačne oblike dela in vključevanje novosti v 
pouk, izboljšanje osnovnih veščin (branje, pisanje, komunikacijske spretnosti …), izboljšanje 
jezikovnih spretnosti (angleščina, italijanščina), razvijanje odgovornosti za lastno učenje in dvig 
nivoja samozavesti, pridobivanje novih znanj s področja računalniške pismenosti, spoznavanje 
izobraževanih sistemov drugih evropskih držav, izmenjava inovativnih praks, spodbujanje 
medsebojnega spoštovanje, vključevanje sodelovalnega učenja in timskega dela.  
V šolskem letu smo izvedli 3 mobilnosti učiteljev, in sicer:  
- mobilnost na Kauhajoen Koulukeskus, Finska, februar 2022 (1 učiteljica),  
- mobilnost na Istituto Comprensivo Statale di Codogno, Italija, april 2022 (1 učiteljica in 
ravnateljica) in  
- mobilnost na Barton Hill Academy, Velika Britanija, maj 2022 (2 učiteljici).  
Poleg tega smo od 9. do 13. aprila 2022 na naši šoli gostili učitelje vseh treh partnerskih šol.  
 

 
 
 
Erasmus+ KA1 projekt MREŽENJE EVROPSKIH KULTUR V UČILNICI BREZ MEJA  
S projektom smo pričeli v šolskem letu 2020/21 in bo trajal 24 mesecev, z možnostjo podaljšanja 
zaradi epidemije Covid-19. 
Naša šola je postavljena v večkulturni prostor, ki sam po s ebi kliče po novih izzivih. Prisotnost 
različnih kultur nam nudi izzive in možnosti za mreženje skozi medkulturno učenje, preučevanje 
kultur na evropski ravni ter spoznavanje skupne evropske dediščine. S projektom želimo evropski 
kulturni prostor prenesti v vsako učilnico in jo narediti brezmejno. Skupno evropsko zakladnico znanj 
in bogastev želimo vnesti v vsak učni predmet in v vsako dejavnost, da bo lahko vsak posameznik, 
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črpal in vlagal v ta neskončni učbenik, ki se spreminja, dopolnjuje in bogati. Iz t e želje se je razvil 
projekt Mreženje evropskih kultur v učilnici brez meja.  
Projektni tim sestavlja 8 motiviranih aktivnih strokovnih delavk, ki svoja znanja vpletajo v življenje 
in delo šole. Članice tima so načrtovale udeležbo v devet ciljno izbranih s trukturiranih tečajih ter 
več izobraževalnih obiskov na partnerskih šolah, kjer gre za obojestransko izmenjavo strokovnega 
osebja ter skupno načrtovanje projektov. Tako smo v preteklem šolskem letu gostili učitelje iz Velike 
Britanije in Reunion Islanda (Francija). 
Kljub oviram, ki so nam onemogočile izvedbo mobilnosti, smo v preteklem letu vzdrževali stike s 
projektnimi partnerji in skrbnico projekta na Nacionalni agenciji in bodo prve mobilnosti izvedene v 
času poletnih počitnic. Udeleženke bodo po opravl jenih mobilnostih svoja novo pridobljena znanja 
in izkušnje prenesle na sodelavce ter aplicirale v svoje delo.  
Z vključevanjem vseh učencev in učiteljev v projekt želimo doseči razumevanje evropskega prostora 
kot celote in prednosti črpanja znanj iz skupne  evropske učilnice ter tako napredovati v procesu 
internacionalizacije šole.  

6. PROJEKT POGUM 

Poročilo je pripravila: Aleksandra Murtić 

 

»Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v 
osnovnih šolah« 

Člani šolskega projektnega tima:  
- Karmen Mozetič, Nina Šegš, Urška Švab, Vika Kuštrin Pocrnić, Senja Rojc Križman, Svetlana 

Bogatinov, Katarina Petrič, Barbara Sotošek Mrovlje, Asta Vrkič, Ingrid Ješelnik, Milva 
Kocjančič, Loren Lovrečič.  

 
V šolskem letu 2021/2022 smo v okviru projekta POGUM dejavnosti namenili načrtovanju in 
snovanju idej, kako didaktične modela razvoja podjetnostne kompetence vključiti v pouk. 
Kompetence smo vključili tako v redni, kot tudi v razširjeni program. Namen proj ekta je razvoj 
didaktičnih postopkov in strategij. Na osnovni šoli Cirila Kosmača Piran smo se v okviru projekta 
POGUM osredotočili na področje ekonomije in samooskrbe, saj smo učitelji opazili, da si učenci 
želijo bolje spoznati in prepoznati rastline, vr tne živali, vrtno orodje ter saditi in sejati rastline. 
Učitelji želimo, da učenci spoznajo,  da lahko živijo v sožitju z naravo. Osredotočili smo se na 
vzpostavitev šolskega vrta, kjer pridelujemo zelenjavo in razvijamo veščino pridelave hrane. Ob tem 
učenci spoznavajo verigo samooskrbe. Hkrati so vključeni v lokalne iniciative pridelovanja hrane, 
nabiranja sadežev in izmenjave pridelanega/pobranega. Sledimo tudi smernici spoznavanja naravnih 
zakonov (potreb rastlin) in razvijanju praktičnih veščin. Pri de lu stremimo k uporabi IKT pri učenju 
v naravnem okolju. Zavedamo se pomembnosti medsebojnega sodelovanja in timskega dela z 
ostalimi udeleženci. Zavedamo se tudi pomena pitne vode, zato je ena izmed pomembnih smernic 
tudi varčevanje z vodo in zdravo ravnanje z viri. Šola je nameščena v mestno okolje, zato smo iskali 
in načrtovali možnosti ureditve zunanjih površin šolskega prostora. Izbrane smernice smo uspešno 
navezovali s cilji spoznavanja okolja, likovne umetnosti, naravoslovja in tehnike, slovenščine id r. 
V okviru danih smernic smo pri učencih razvili kompetence na treh področjih: od zamisli in 
priložnosti preko virov k dejanjem. Ozaveščanje in ponotranjanje zadanih kompetenc zagotovo 
prispeva k boljšemu in sistematičnemu razvijanju zadanih kompetenc tak o pri učencih kot tudi 
učiteljih. Z določenimi dejavnostmi krepimo pri učencih kompetence, ki jih bodo koristno uporabili 
v življenju.  
Z zadanim projektom smo ozavestili, katere kompetence so pomembne za vseživljenjsko učenje, še 
bolj smo se povezali s starši, z lokalno skupnostjo, zadovoljili smo potrebe po stiku z naravo, učenci 
so se naučili sodelovati, pri delu so motivirani ... V okviru področja zamisli in priložnosti smo krepili 
kompetence: etnično in trajnostno mišljenje, odkrivanje priložnosti ter vizija. Z razvijanjem teh 
kompetenc smo dosegli, da učenci znajo uporabiti domišljijo ter da prepoznajo možnosti za 
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ustvarjanje novih idej. Učenci so sposobni zamisliti si prihodnost svoje ideje, hkrati pa tudi znajo 
oceniti posledice in vpliv njihove ideje. Na področju virov smo krepili kompetence motiviranost in 
vztrajnost, vključevanje človeških virov ter finančna in ekonomska pismenost. Z načrtnim 
razvijanjem teh kompetenc smo dosegli, da učenci ne glede na uspeh niso odnehali, da so iskali, 
zbirali in uporabili čim več različnih virov ter nenazadnje, da bi učenci znali oceniti strošek njihove 
zamisli in znali časovno opredeliti izvedbo le te. S tem stremimo k vrednosti njihove zamisli na daljši 
rok in ne le k začasni rešitvi. Na tretjem področju, k deja njem, pa smo krepili predvsem kompetence 
načrtovanja in upravljanja, sodelovanja, izkustvenega učenja ter obvladovanje negotovosti in 
tveganja. S tem smo dosegli, da si učenci znajo določiti prednostne cilje in se prilagajati 
spremembam, da znajo sodelovat i z drugimi, da znajo reševati spore in se soočiti s tekmeci, se znajo 
učiti ob drugih, tako iz drugih kot iz svojih napak ter da jih ni strah narediti napak ob preizkušnjah 
novih stvari. 
Dodana vrednost sodelovanja v projektu POGUM so zagotovo srečanja, n a katerih učitelji delijo 
izkušnje, kjer sodelujejo med seboj in si soodvisno pomagajo in se usmerjajo. Na drugi strani 
sodelovanje pri projektu in drugače izpeljane učne ure pripomorejo k boljšemu vpogledu, kako 
učenci dojemajo celoten proces učenja.  
Projekt prispeva, s pridobivanjem znanj skozi zastavljene dejavnosti, h krepitvi kompetenc, k 
uspešnosti otrok, razvijanju vrednot, ki jim bodo koristile v prihodnosti ob hitro spreminjajočem se 
svetu. Močna točka našega kolektiva pa je zagotovo timsko delo in  medsebojno sodelovanje. 
 
Nekaj utrinkov iz razreda: 
Izdelava mini priročnika – ZELIŠČA 

   
 
KNJIŽICA RECEPTOV  

      
 
 
Čaj iz oljčnih listov  



Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta 2021/22  OŠ Cirila Kosmača Piran 

 

 

Stran 50 

 

 

   
 
 
 
 
 
Oblikovanje iz odrabljenih predmetov – voščilo ob materinskem dnevu  
 

 
 

Izdelava plovila 
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Ptičje hišice/skrb za ptice pozimi  

   
 
Delo na vrtu ….  

 
 
Piktogrami na šolskem dvorišču  
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Zbiramo papir 

   
 
Zmanjšamo količino odpadne hrane  
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7. ZDRAVA ŠOLA   

Poročilo pripravila: Senja Rojc Križman 

 

ZDRAVA ŠOLA 

POROČILO ZA ŠOLSKO LETO  2021/22 

 

Zaradi koronavirusa se je življenje v zadnjih treh šolskih letih večkrat ustavilo, kar je povzročilo precej 
neugodnih okoliščin za vse, še najbolj za učence.  Že tretje šolsko leto je večino dejavnosti, ki smo jih 
izvajali v okviru ZŠ, se podrejalo skrb i za zdravje, zaradi epidemije Covida-19. 

V postepidemičnem obdobju je bilo izrazitega pomena se posvetiti socialnemu in čustvenemu učenju 
učencev, psihofizičnemu stanju učiteljev in vzpostavljanju pozitivne šolske klime, ki posledično lahko 
zagotavlja varno okolje za učence.  
Socialno in čustveno učenje je pomembno zato, ker vpliva na pozornost, pomnjenje, učenje in na vse 
odločitve, ki jih sprejemamo, na kakovost naših odnosov, fizično in psihično zdravje, kreativnost in 
delovanje. 
Rdeča nit letošnjega šolskega leta je bil slogan »Mi vsi za lepši (boljši) jutri«.  
 
 
 
Cilji:  

- Seznanjanje učencev, učiteljev in staršev z aktualnimi usmeritvami, ukrepi in priporočili NIJZ, glede 
COVID-19 situacije (ukrepi, higienski napotki, distanca ...).  

- Aktivno podpiranje in promocija zdravja na šoli iz vseh vidikov vsakdanjega življenja za vse 
generacije. 

- Spodbujanje učencev in učiteljev k zdravemu prehranjevanju.  
- Spodbujanje gibanja med rekreativni odmori, med poukom in po pouku.  
- Aktivno podpiranje pozitivne samopodobe vseh učencev, predvsem pri krepitvi duševnega zdravja. 

Ozaveščanje o vzpostavljanju ravnotežja v nas samih, pri povezovanju ter sodelovanju z drugimi, 
spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov.  

- Ozaveščanje o zavedanju ohranjanja okolja -narave, v kateri živimo. 
 
Med šolskim letom smo tako dali velik pomen dejavnostim, ki omogočajo zdrav razvoj ter dobro počutje 
tako učencev kot tudi učiteljev.  
Za učence smo izpeljali naslednje preventivne vsebine:  

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju1rWco8XNAhUB6RQKHUK_CQIQjRwIBw&url=http://www.o-ledina.si/strani/43/zdrava-sola&psig=AFQjCNEI2iK_vU1aAVFDjfDTKKv9Rc-9YQ&ust=1467016157834604
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• Kdo je glavni, ti ali stroj? 
• Varni na spletu in tvegana vedenja (Spletne brihte v organizaciji A1 Slovenija in zavoda Varni internet) za 3., 4., 5., 

6., 7., 8. in 9. razrede. 
  

V letošnjem šolskem letu nismo izpeljali načrtovanega predavanja za starše na temo vzgojnega 
delovanja zaradi upoštevanja protokola ravnanj ob  preprečevanju širjenja okužbe s SARS -CoV-2. 
 
Ne glede na to, da je VIZ delo v nekaterih oddelkih občasno potekalo tudi na daljavo, nam je nekatere 
načrtovane dejavnosti uspelo izpeljati. Posamezne vsebine smo obravnavali pri rednem pouku na vseh 
predmetnih področjih. Nekatere vsebine smo prilagodili delu na daljavo. V sodelovanju z NIJZ smo 
starejšim učencem predstavili prenovljeno spletišče To sem jaz , ki na sodoben in prijazen način mladim 
nudi veliko možnosti, preko katerih si lahko mladostniki  anonimno poiščejo pomoč v stiski ali pa 
odgovore na vprašanja, ki jih drugače ne upajo zastaviti svojim staršem, prijateljem, učiteljem ali 
drugim strokovnim delavcem.  

VODILNE AKTIVNOSTI ZDRAVE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021/22  
 

 Evropski teden mobilnosti v septembru  
 
V mesecu septembru smo se z učenci, tako 
predmetne kot razredne stopnje, priključili 
vseslovenskemu projektu ter izpeljali Tekaški 
športni dan . Z njim smo obeležili Evropski teden 
športa  in Dan slovenskega športa , ki ga 
praznujemo 23. septembra. Po svojih močeh smo 
pretekli ali prehodili mnogo kilometrov in 
pripomogli k ozaveščanju pomena gibanja ter 
zdravega načina življenja.  

 

 Aktivni 5-minutni odmori in g ibanje med 
poukom 
 
Gibanje je osnovna človekova lastnost, ki daje izjemne možnosti pri razvoju otrok. Med poukom je bilo 
učencem omogočeno več raznolikih dejavnosti. Redno smo izvajali rekreativne odmore, med katerimi so 
se učenci lahko duševno sprostili in razgibali.  
Prvošolci potrebujejo veliko gibanja, saj je le -to zanje njihova osnovna potreba, brez katere težko 
kakovostno preživijo dan. Vsako jutro se pred pričetkom pouka razgibajo ob glasbi. Po vsaki zaključeni 
uri imajo kratek odmor, po potrebi si vzamejo čas za gibanje tudi med urami. Gibanje je pogosto vpeto 
v sam učni proces, saj so dejavnosti pouka zasnovane na način, ki to dopušča, spodbuja in vključuje.  
 
Prav tako se tudi vsi ostali na šoli zelo dobro zavedamo, kako zelo pomembno je gibanje v času 

odraščanja, zato smo se učitelji trudili, da smo v pouk v vseh razredih vnašali čim več 5 -minutnih 
gibalnih odmorov in spodbujali aktivne rekreativne odmore ter z učenci izvajali minuto za zdravje, 
kadar se je pokazala potreba po tem. Nekateri učitelji so vnesli tudi krajše tehnike sproščanja in vaje 
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iz Poskočne škatlice, ki imajo pozitivne učinke tako na telesno kot na duševno zdravje. Tudi učitelji 
tujih jezikov so pri svojih urah velikokrat usvajali novo besedišče preko gibanja. V učni proces so 
vključili različne didaktične igre, ki so vključevale gibanje ali pa smo z gibi preprosto prikazali nove 
besede (npr. poklice, živali …). Pri obravnavi pesmic smo vključ ili spremljavo z gibanjem. V kar nekaj 
učilnicah imajo učenci možnost se posluževanja kinestetičnih klopi ali pa zračnih blazinic, ki so veliko 
olajšanje nemirnim učencem. Nekateri učitelji pa so z učenci izvajali tudi enostavne kratke vaje 
razgibavanja za boljše učenje s tehnikami Brain Gym -a. 

 Programirane vsebine zdravstvene vzgoje  
 
Tudi letos so naše programirane vsebine zdravstvene vzgoje potekale nekoliko drugače, kot smo si jih 
zadali. V času covida smo učence opozarjali o ravnanjih za preprečitev ok užbe s SARS-COV-2 (nošenje 
mask, upoštevanje razdalje, umivanje rok, razkuževanje in higiena kašlja) ter si s tem prizadevali za čim 
manjše širjenje bolezni. Učence smo naučili pravilnega izvajanja samotestiranja.  
Na razredni stopnji smo uspeli izpeljati načrtovani dan dejavnosti – Dan za zdravje . Na šoli smo gostili  
zunanje izvajalce iz Centra za krepitev zdravja , ki so oblikovali delavnice primerne starosti učencev.  
Medicinska sestra je učencem predavala o 5 zdravih navadah ali kaj lahko sami naredimo za  svoje 
zdravje, o zdravem življenjskem slogu, o pozitivnem preživljanju prostega časa, o času pred 
računalniškimi ekrani, o pomembnosti rituala pred spanjem in o pomenu dobrega spanca.  
 

  
  

Dietetik je učencem predaval o zdravi 
prehrani, o različnih živi lih po skupinah in njihovo uživanje . Učenci so ponovili prehransko piramido in 
oblikovali zdrave obroke. 
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Kineziologinja je učence podučila o pravilni drži telesa v stoječem položaju, sedečem in o pravilni nošnji 
šolskih torbic.  Psihologinja je z učenci  spregovorila o čustvih, ali jih prepoznamo.  
 
Razredniki so svojo delavnico posvetili različnim dejavnostim, kot npr. ustni higieni, higieni rok,  
socialnim igram in dobri klimi v razredu, dejavnostim, vezane na zaščito pred soncem in klopi. Ogledali 
so si tudi nekaj zanimivih posnetkov na to temo in svoje znanje utrdili.  

 
 

 Ločeno zbiranje odpadkov in 
plastičnih zamaškov  

 
 
Tudi letos smo vztrajali pri osveščanju učencev in njihovih staršev o pravilnem 
ločevanju odpadkov. Le s pravilnim ločevanjem odpadkov lahko skupno 
pripomoremo k skrbi za čisto in zdravo okolje. V razredih in hodnikih smo 
ločevali odpadke.  
 
V letošnji akciji zbiranja plastičnih zamaškov, ki je potekala skozi celotno 

šolsko leto, smo zbrali 6 velikih vreč zamaškov. Namenili smo ji h Dobrodelnemu društvu Palčica 
Pomagalčica  in dobrodelnim škratkom .  
 
 
 
 
• Sodelovanje z Javnim podjetjem Okoljem Piran   
 
Zaradi covid razmer je že tretje leto odložena akcija »Piran (iz)menjuje - Pirano (s)cambia«, ki jo 
navadno izpeljemo v  sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov  v sodelovanju z Javnim 
podjetjem Okolje Piran. 
 
Kontinuirano čez celo leto, smo skrbeli tudi za ozaveščanje otrok za ohranjanje okolja oz. narave, v 
kateri živimo. Opozarjala sem jih glede porabe vode in brisačk pri umivanju rok, glede ločevanja smeti, 
zapiranja luči, projektorja itd.  
V skrbi za naš planet smo se aktivno lotili reševanja problematike pretiranega onesnaževanja našega 
planeta, ki nastane zaradi prekomerne potrošnje. Učenci so se strinjali, da je prijetnejše živeti v čistem, 
zdravem in prijaznem okolju. Spraševali smo se, kaj pa lahko nare dimo, da je odpadkov vse manj? 
Učenci so imeli kar nekaj idej.  
 

https://okoljepiran.si/
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Drugošolci podružnične šole so v okviru lutkovne interesne dejavnosti p ripravili predstavo na ravni 
šole, kjer so ozaveščali o skrbi za naš planet.  

Učenci so v šolo prinesli različno odpadno 
embalažo. Zbrani material so razvrstili v ustrezne koše za smeti in s tem utrdili znanje o ločevanju 
odpadkov. Iz različnega odpadnega materiala so izdelovali prevozna sredstva, maketo, skledice in 
okraske, pri naravoslovju tudi previsne tehtnice.  
CELOLETNE DEJAVNOSTI ZDRAVE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2021/22  
 
V okviru projekta Zdrava šola smo se vsi učitelji skozi celo šolsko leto dotaknili vsebin zdrave šole. 
Dnevno smo učence opozarjali na pravilno držo telesa pri sedenju in pisanju.  
Učence smo učili o pomembnosti teže šolskih torb, ki nikakor ne smejo biti pretežke za učence. Učitelji 
v nižjih razredih so otroke učili pravilnega razporejanja zvezkov, delovnih zvezkov in drugih potrebščin 
v šolske torbe. Opozarjali smo jih, naj ne nosijo dodatnih stvari, ki jih ne potrebujejo. Učitelji v višjih 
razredih pa so opozarjali na pravilno nošenje torbe na obeh ramenih in pravilnosti nastavitve naramnic.  
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Ozaveščali smo pomen zdrave prehrane in gibanja ter skrbeli za vzdušje, ki v razredu razvija kakovostne 
medsebojne odnose. V učilnicah smo spodbujali uporabo kines tetičnih klopi. Učenci so uporabljali klop 
po potrebi. Izmenjavali so se tako, da niso motili učnega procesa. Za menjave so poskrbeli sami, s čimer 
smo spodbujali samostojnost in odgovornost.  
Skozi celo šolsko leto smo si na različnih področjih dela priza devali za uresničevanje različnih ciljev:  
- Razvijali smo pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da smo pokazali, da lahko prav vsak   
     prispeva k življenju v šoli.  
- Skrbeli smo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.  
- Na področju duševnega zdravja smo izvajali različne socialne igre, kjer so se med učenci krepili  
     medsebojni odnosi in komunikacija.  
Veliko smo se pogovarjali o aktivnem preživljanju prostega časa, koristih redne telesne vadbe in 
kvalitetnega počitka,  pozitivni samopodobi in medsebojnim odnosom. V okviru dneva dejavnosti Naše 
vrednote in 8 krogov odličnosti  smo izpeljali različne delavnice za krepitev samopodobe. Učenci so 
risali, kaj nosijo v srčku in izdelali so si majčke moči.   
Spodbujali smo pozitivne vrednote preko igre Nevidni lonček  in učence navajali, da drug drugemu 
polnimo lončke z lepimi besedami in lepimi gestami. Učence smo navajali tudi k razvijanju kritičnega 
mišljenja učencev, reševanju problemov in soočanju s streso m. 
 Vsak učenec je imel svoj dan. Na ta dan so sošolci pisali njegove pozitivne lastnosti in spodbudne misli.  
 

Spoznali smo Tanko črto 
odgovornosti , s katero smo si pomagali pri uravnoteženju naših ustreznih in manj ustreznih vedenj.  
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Prvošolci so imeli  možnost doživeti noč knjige in 
prespati na šoli. Pomagali so pripraviti zdrave 
obroke, potelovadili, preko socialnih iger 
spoznavali sebe in sošolce ter se ob zgodbah 
zazibali v spanec. To je bila zanje neprecenljiva 
izkušnja. 
 
V povezavi z glasbeno vzgojo so učenci imeli 
priložnost se seznaniti s prvinskimi zvočili 
(pojoče sklede, tibetanski zvončki … ). Ob zvokih 
kozmičnega zvoka so se sproščali, svojo izkušnjo 
se prenesli tudi na učence drugih razredov, saj so 
jim na osnovi predhodnih vaj izvedli zvočno  
kopel.   
Posebno pozornost smo posvetili zdravi prehrani 
in pomenu raznolike prehrane, rednih obrokov in zdravih prigrizkov. Pri urah naravoslovja so učenci 
spoznavali pomen uživanja sadja in zelenjave, saj so nepogrešljivi del uravnotežene prehrane. Spoznali 
so tudi posledice, oziroma slabosti nezdrave hrane. Izdelali so strip o zdravi prehrani.  

 

 
 
Pri naravoslovju smo govori li o gibanju, varnem načinu gibanja v naravi, s kolesom in varnem gibanju v 
prometu. Zavedali so se smiselnosti varnostnih pasov v vožnji z avtomobilom. Govorili smo o 
neprecenljivi hoji bosih nog.   

Tretješolcem je uspelo opraviti plavalni tečaj, saj se z avedajo, kako pomembno je plavanje za pravilen 
razvoj ter za varnost otrok, ki živijo v obmorskih krajih.  
Učenci so v okviru spoznavanja okolja spoznavali človeško telo in kako reagirati ob posameznih 
poškodbah. 
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Usvajanje socialnih spretnosti in 
veščin je potekalo skozi celotno 

šolsko leto. Učenje in razumevanje sebe in drugih je ključnega pomena za dobro razredno klimo in 
odnose z drugimi. Komunikacija, ki jo negujemo in se je učimo, zagotavlja pristne donose, pozitivno 
naravnanost in prevzemanje odgovornosti v trenutkih, ko razrešujemo morebitna nesoglasja ali 
konflikte. 

 
Izvajali smo dejavnosti na področju krepitve med vrstniške komunikacije ter reševanja konfliktov. Še 
posebej smo delali na dejavnostih za razvijanje čustvene in teligence, in sicer na področju sprejemanja 
odločitev, obvladovanja stresa, osebne odgovornosti, samopodobe in na področju skupinske dinamike.  
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Gibanje in druženje  je bilo v času karantene in postepidemičnem obdobju zelo okrnjeno. Kljub temu, da 
se je del proces učenja preselil v digitalni svet, smo učitelji skušali učence ozaveščati o pasteh 
zasvojenosti z računalniškimi igricami in ohranjati zdravo uporabo digitalnih tehnologij.  
 
Obiskali so nas s Centra za pomoč o prekomerni rabi interneta in zasvojenostjo , do katere lahko pride. V 
današnjem času je to izredno pomembno, saj prehitri razvoj tehnologije vpliva na pretirano uporabo 
mobilnih telefonov in ostalih naprav. Posledično otroci preveč sedijo.  
 
V 7. a razredu so izpeljali razredno uro na t emo medvrstniško (ne)nasilje in se naučili, kaj nam nudi Tom 
telefon  in kje najdemo Unicefove varne točke .  
 
 
 
 
 
Znotraj celoletnih dejavnosti ZŠ so na šoli potekale naslednje dejavnosti:  
 
- Mediacija: preko šolske svetovalne službe se je izvajala vrstniška pomoč. Vodila jo je šolska svetovalna 

delavka Neža Matovina, na pobudo učiteljev ali na prošnjo učencev.  Izpeljali smo veliko individualnih 
pogovorov s posameznimi učenci in pogovorov s celotnim oddelkom s strani učitelja predmeta, 
razrednika, šo lske svetovalne delavke in ravnateljice.  

- V okviru Šolske sheme smo učencem, ob četrtkih, ponujali sadje in zelenjavo lokalnih dobaviteljev.  
Pri pouku so učenci sistematično in 
redno ozaveščali pomen uživanja 
sadja in zelenjave. Pripravljali so si 
sadne kupe, različne napitke, sadne 
solate in spodbujali drug drugega k 
poskušanju različnih vrst zelenjave. 
Izdelali so čokolado iz sestavin, ki 
zagotavljajo zdravo pripravo. Podelili 
so jo med seboj in odnesli v pokušino 
tudi staršem. 
 
 
 
 
 
- Zeleni ponedeljek: Enkrat mesečno 

smo imeli na šolskem jedilniku brezmesne jedi, sestavljene pretežno iz živil rastlinskega izvora.  
 
- Tudi letos smo izpeljali projekt Tradicionalni slovenski zajtrk , in sicer kot že tradicionalno s kruhom, 

maslom, medom, mlekom in jabolki  – vse domačega izvora.  Namen projekta je izobraževati, obveščati 
in osveščati šolajočo mladino in vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o pomenu zajtrka v 
okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega iz vora, 
pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše 
okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem 
ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osvešč anje mladine o pomenu zdravega načina 
življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.  

- V sodelovanju z Epicentrom smo si ogledali predstavo Miškinega gledališča Žabica Brokolina in polž 
Sladkosned, ki otroke ozavešča o pomenu zdrave prehrane in gibanja za lepši in bolj zdrav vsakdan.   
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- Solidarnostne akcije: v sodelovanju z Dobrodelnim društvom Palčica  Pomagalčica in dobrodelni škratki 
so drugošolci v okviru projekta Pogum na šoli izpeljali zbiralno akcijo papirja v mesecu maju. Vsa zbrana 
sredstva so bila namenjena predvsem obalnim otrokom, potrebnim pomoči.  

 

- Preko Unesco projekta »Stara igrača za novo 
veselje«  so učenci zmanjšali število odpadkov tako, da so si med seboj izmenjali igrače in prebrane 
knjige, ki so postale nove in razveselile slehernega učenca v oddelku.   

 
- Zobozdravniški pregledi in tekmovanje Zdravi in čisti zobje: Spodbujali smo redno in sistematično nego 

zob in opravili sistematske preglede zob. Tekmovanja Zdravi in čisti zobje letos nismo izpeljali.  
 

- Ekološki dnevi: obeležili smo svetovni dan voda in dan Zemlje – Zeleni dan. Ugotavljali smo pomen pitne 
vode in s poskusom ugotavljali pomen čistilnih naprav. Zeleni dan smo posvetili urejanju šolske okolice 
in šolskih gredic. Učenci so lahko izbirali med različnimi dejavnostmi, od sajenja različnih semen in sadik, 
ustvarjanja iz odpadne embalaže, šivanja vrečk za večkratno uporabo.  

Ob svetovnem dnevu oceanov  je 8. a razred obiskal Morsko biološko postajo v Piranu , kjer so jim 
predstavili njihove dejavnosti. Bolj podrobno so učenci spoznali potapljanje. Ogledali so si laboratorije, 
kjer se ukvarjajo s strupi iz fitoplanktona ter laboratorij, kjer simulirajo dogajanje v morju zaradi 
segrevanja ozračja in povečane količine ogljikovega dioksida v morju.  

 
Ob svetovnem dnevu čebel  so učenci spoznavali kdo so opraševalci in zakaj so 
pomembni. Spoznali so, da so to različne žuželke, katerih ključna naloga je 
opraševanje rastlin in so zato ključni za naše preživetje, ker kar 75 % kmetijskih 
površin morajo oprašiti.  
 
Na Dan brez zavržene hrane smo  še posebej namenili merjenju količine zavržene hrane 

v enem tednu, čeprav smo čez celo leto kontinuirano učence spodbujali k zdravemu prehranjevanju pri 
šolski malici in kosilu, da si vzamejo toliko hrane, da smo imeli na šoli čim  manjše količine zavržene 
hrane in da so pojedli ponujeno sadje in zelenjavo, ter vztrajali, da spijejo dovolj pijače.  
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- Šolski ekovrt: Trudili smo se upoštevati temeljna načela šolskega ekovrtnarjenja. Učenci so izpeljali veliko 
dejavnosti, ko so bile vezane na obdelovanje zemlje. Izdelali smo zdravilni čaj iz oljčnih vejic in ugotovili, 
da nam narava ponuja veliko zdravilnih rastlin. Na šolskem vrtu so pobrali pridelali vrtnine, katere so 
prinašali v šolsko kuhinjo za pripravo jedi.  

 

- Projekt 8 krogov odličnosti in FIT pedagogika: na 
razredni stopnji smo del vsebine delavnic obravnavali na dnevu dejavnosti, ki smo ga izpeljali v času 
tedna otroka. Ostale dejavnosti smo prepletali z vsebinami pouka in v razredne ure.  

- Projekt FIT NAJSTNIK: V drugi polovici šolskega leta so se v projekt vključili nekateri učenci 6. a razreda. 
Zadali so si cilj, da telovadijo 20 dni, in sicer pet krat na teden, od ponedeljka do petka. Telovadili so v 
času predur v šoli oz. doma v popoldanskem  času, preko aplikacije Zoom. V sklopu predmeta 
Gospodinjstvo so učenci izdelali Fit jedilnik ter pri tem upoštevali načela zdrave prehrane.  

 
- MINI OLIMPIJADA  

Pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije 
ter v sodelovanju s Športno zvezo Koper in 
lokalnimi športnimi društvi in klubi, je v 
začetku junija, na Tartinijevem trgu v Piranu 
potekala Mini olimpijada.  
Učenci od 1. do 4. razreda so se pomerili v 
različnih športnih panogah in spretnostnih 
nalogah. Uvodoma so ob olimpijski himni, 
zastavi ter z zaprisego okusili pravo 
olimpijsko vzdušje. Kljub žgočemu soncu so 
pokazali veliko mero navdušenja in 
zadovoljstva. Dogodek smo sklenili ob 
sladoledu, z željo, da ga kmalu ponovimo in se na Tartinijevem trgu  ponovno srečamo.   

   OBELEŽITEV DRŽAVNIH PRAZNIKOV IN POMEMBNIH DNI POVEZANIH Z ZDRAVJEM 
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- Na šoli smo izpeljali medgeneracijske proslave ob državnih praznikih na nekoliko drugačen način , 
zunaj v šolskem atriju. 

 
 

- Ponosni smo bili, da smo letos končno lahko izpeljali zaključno prireditev za starše To smo mi, kjer 
smo ob koncu šolskega leta predstavili delo in dejavnosti celotne šole.  
 

 
 
 

• Spodbujanje varnosti v zvezi:  
 

- Projekt Varno s soncem: na podružnici so izpeljali projekt,  kjer so merili svoje sence zjutraj in 
opoldan in se podučili o nevarnostih sonca.  Učenci so se poučili tako o negativnih kot tudi 
pozitivnih vplivih sonca. Obnovili so znanje o tem, kako se ustrezno zaščitijo pred soncem.   
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- Na šoli smo sodelovali v projektu Pešbus  in dosegli, da je v šolo peš hodilo 30 učencev.  
- Ob mednarodnem dnevu strpnosti smo se pri pouku DKE pogovarjali o Konvenciji o otrokovih 

pravicah ter izpeljali delavnico o pomenu strpnosti pri spoštovanju otrokovih pravic. 

 
 
 

 TRAJNOSTNI RAZVOJ - OKOLJSKI IZZIVI 

8. a razred je obiskal raziskovalni inštitut Innorenew  v Izoli, kjer se ukvarjajo s človekovim zdravjem v 
grajenem okolju in s trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali.  Razložili so jim pomen uporabe 
obnovljivih in biorazgradljivih materialov za trajnostno bivanje. Pokazali so jim tudi primere takih 
materialov. Ogledali so si laboratorije in delavnice, kjer te materiale razvijajo in testirajo njihovo 
obnašanje v različnih pogojih.  

 

VI. ŠOLSKA PREHRANA  
 

 Poročilo je pripravila Svetlana Bogatinov, vodja šolske prehrane                                                                         
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V drugi polovici šolskega leta součenci od 1. do 9. razreda izpolnili anketni vprašalni k, s katerim 
smo želeli ovrednotiti stopnjo zadovoljstva s šolsko prehrano, upoštevanje bontona v jedilnici, 
zadovoljstvo z odnosom kuharskega osebja.  
Vprašalnik je izpolnilo skupaj 220 učencev od 1. do 9. razreda, odgovarjali so na 13 vprašanj.  
Vsi anketiranci so lahko v vprašalniku izrazili tudi lastne opombe in predloge glede šolske prehrane. 
Analiza je bila opravljena na podlagi vrnjenih in ustrezno izpolnjenih vprašalnikov. Poročilo obsega bistvene 
ugotovitve s sklepi oz. predlogi za posamezno vprašanje. Priloga vsebuje vzorec vprašalnika za učence in analizo 
izpolnjenih vprašalnikov. Pri nekaterih vprašanjih je omenjena primerjava odgovorov preteklih šolskih let. 
Rezultati so bili prikazani v odstotkih za vsak razred posebej, po triadah in na ravni šole. 
Predstavljeni so bili predstavnikom staršev posameznih oddelkov, učencem in učiteljskemu zboru.  
 
 
ŠOLSKA SHEMA -  SŠSZ 

Poročilo je pripravila Katarina Petrič 

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave ter mleka i n mlečnih 
izdelkov. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter mleka in 
mlečnih izdelkov in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri 
otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna 
bolezen tipa 2, srčno -žilne bolezni, osteoporoza,…).  
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je Šolska shema eden od ukrepov, ki bi lahko 
dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam 
članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave ter 
mleka in mlečnih izdelkov učencem.  
Na naši šoli smo Šolsko shemo izvajali celotno šolsko leto 2021/2022. Vsem učencem od 1. do 9. 
razreda smo enkrat tedensko ponudili obrok sadja oz. zelenjave, in sicer ob četrtkih med 
rekreativnim odmorom.  
V okviru Šolske sheme smo si prizadevali povečati  količino zaužitega sadja in zelenjave pri otrocih 
ter ponuditi čim več lokalno pridelanega sadja in zelenjave. V veliki meri nam je uspelo.  

 
 

VII. PREVENTIVA IN VZGOJA V CESTNEM PROMETU 
Poročilo pripravila: Mojca Švonja 

 

I. PREVENTIVNE DEJAVNOSTI V PROMETU  PRI POUKU 
Letošnje šolsko leto je bilo pestro in polno sprememb. Učitelji smo skupaj z učenci načrtovali kar 
nekaj dejavnosti v okviru prometne strategije. Začeli smo z pripravami na  prvi šolskim dan in skupaj 
z Občino Piran načrtovali kar nekaj dejavnosti, a mpak je jesenska epidemija prekrižala marsikatere 
načrte in tako okrnila načrte za izvedbo prometnih dejavnosti.  
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I. NAČRT VARNIH ŠOLSKIH POTI  

Šola ima pripravljen načrt varnih šolskih poti, ki smo ga izdelali v sodelovanju s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Piran. Načrt je vsako leto pregledan in posodobljen in kot 
takega ga na prvem roditeljskem sestanku, ki poteka v mesecu septembru, predstavimo staršem, 
učencem pa na prvi razredni uri. Načrt je objavljen tudi na šolski spletni strani  in v zbornicah na 
centralni in podružnični šoli v Portorožu.  
 
PRIREDITEV PREVENTIVNEGA PROGRAMA PASAVČEK 
V mesecu juniju smo z učenci 1.a in 3.a, izpeljali  projekt  PASAVČEK. Kot vsako leto je projekt potekal 
pod okriljem URADA ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM OBČINE PIRAN in koordinatorstvom  gospoda 
Roka Humarja. 
 

II. JUMICAR 
Čeprav je šolsko leto skoraj dve tretjini potekalo na daljavo, je bila učencem I. triade matične in 
podružnične šole omogočena izvedba kolesarskega dogodka pod skupnim imenom KOLESARČKI.  
Jumicar, ki otroke poučuje, kako se vesti v prometnem okolju kot aktiven udeleženec. Učenci so se 
najprej seznanili s teoretičnimi vsebinami, nato pa so se na piranskem stadionu preskusili tudi v 
praktični vožnji s posebnimi avtomobilčki, ki vsebuje vse el emente pravega vozila (varnostni pas, 
pedali za zaviranje in plin). Učenci so se tako preko igre na zabaven način učili varnosti v prometu. 
Izvedbo programa je omogočila Občina Piran.  
 
III. PREVENTIVNE DEJAVNOSTI V PROMETU  PRI POUKU V PRVI TRIADI  

 
1. RAZRED 

Na vsako dejavnost, ki poteka izven šole, se učenci odpravijo tako, da ponovijo navodila o varnosti 
v prometu, nosijo rumene rute in rumene kape. So vidni in previdni. Ponovili so tudi pravila vedenja 
v avtobusu, avtomobilu ...  
 
Na uvodnem roditeljskem sestanku v septembru, so razredničarke opozorile starše na pomen varne 
vožnje in varnega pripenjanja otrok v avtu. V prvem razredu je na podružnični šoli v Portorožu, je 
učence obiskal rajonski policist.  Ponovili in učili so se o varnosti v prometu. S policistom so šli tudi 
na poučni sprehod, poimenovali vse prometne znake v okolici šole, pregledali najbolj varne poti in 
se izkustveno učili.  
 

2. RAZRED 
V 2. razredu so učenci v sklopu rednega pouka, pri urah spoznavanja okolja, obravnavali vsebine o 
prometu. Navezova li so se na okolje, v katerem živimo in velik poudarek dali na varnost v prometu. 
Obravnavali so tudi varnost kolesarjev v prometu, njihovo pravilno vključevanje v promet ter 
ustrezno opremo kolesarja. Poleg tega so učenci spoznali vrste prometa, prometnih  sredstev in 
ustrezno obnašanja v posameznih prevoznih sredstvih. Spoznali so nevarnosti v prometu in se 
preizkušali v obnašanju v različnih prometnih situacijah (prečkanje ceste, hoja …).  
 

3. RAZRED 
Prometna vzgoja je bila obravnavana v skladu s smernicami u čnega načrta. Večjo pozornost so 
namenili kolesarjem na cesti. Učenci so spoznali  obvezno kolesarsko opremo in prometna pravila, 
na katere mora biti pozoren kolesar.  
 
IV. ZAKLJUČEK 

Kljub drugačnim oblikam dela, nam je ob koncu šolskega leta uspelo izpeljati polovico zastavljenih 
nalog, za kar gre zasluga razredničarkam in zunanjim sodelavcem iz piranske občine in širše.   
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VIII. RAČUNALNIŠKI SEKTOR 
 

Poročilo je pripravil Dejan Bogdanov 
 
V letošnjem šolskem letu sem posodabljal pisarniški paket Microsoft Office, na zadnjo različico OS 
Win 10 so bili posodobljeni vsi dovolj zmogljivi računalniki, kot tudi tisti z zastarelimi verzijami Win 
10. Vsi starejši in neuporabni prenosniki in projekt orji o bili zamenjani z novejšimi, dobavljenimi s 
strani MIZŠ, v sklopu projekta React EU.  

 
Tudi v letošnjem šolskem letu smo opremo prejeli preko razpisa v projektu React EU.  
 

 Zamenjal sem 6 prenosnikov učiteljev.  

 Zamenjal sem 5 projektorjev v učilnicah.  

 Zamenjal in sem 2 stacionarna računalnika v zbornicah.  

 Zamenjal sem 2 tiskalnika v tajništvu.  

 V sklopu projekta React EU smo prejeli 11 prenosnikov in 3 namizne računalnike, 10 
projektorjev, 2 monitorja, 10 spletnih kamer ter 17 slušalk z mikrofonom.  

 Za potrebe šolanja na daljavo sem učencem pripravil in razdelil šolske prenosnike oz. 
manjkajočo računalniško opremo.  

 
Računalnikar je v šolskem letu 2021/22 poskrbel predvsem za naslednje naloge:  
 

 ponujal izobraževanje, strokovno pomoč, načrtovanje nabave in uporabe digitalne 
tehnologije, organizacijo in koordinacijo ter vrednotenje informacijskih dejavnosti na šoli, 
sprotno vzdrževanje digitalne tehnologije, administriranje šolskega računalniškega omrežja 
in strežnika, zbiranje in obdelovanje digitalno zapisa nih podatkov; 

 vzdrževal in posodabljal šolsko spletno stran;  

 vzpostavil, vzdrževal in posodabljal šolsko spletno učilnico;  

 administriral sistem šolske e -dokumentacije preko eAsistenta;  

 skozi leto zagotavljal pogoje za kakovostno izpeljavo izobraževalnega procesa z uporabo 
digitalne tehnologije; 

 načrtoval, spremljal in analiziral računalniško opismenjevanje po vertikali;  

 v času šolanja na daljavo pripravljal IKT opremo za učence, nudil pomoč in svetovanje 
učencem, staršem, učiteljem in vodstvu.  
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Delo IKT sektorja je zajemalo tudi naslednje dejavnosti:  
 

 Delo z učenci: 
- izobraževanje učencev predmetne stopnje, z namenom lažjega prehoda in dela v 

spletnih učilnicah. Izvedenih je bilo več organiziranih učnih ur v sklopu tehniških dni.  

 Delo z učitelji: 
- prehod na spletne učilnice Arnes in izobraževanja glede uporabe le -teh; 
- svetovanje in pomoč pri uporabi IKT opreme in računalniških orodij.  

 Sodelovanja pri drugih dejavnostih:  
- računalniška podpora pri projektih in ostalih aktivnostih (videokonference, 

fotografiranje in snemanje dogodkov, obdelava slikovnega ter video gradiva);  
- podpora izvajalcu priprav na izpit za kolo  za razredno stopnjo in izvedba vaj ter 

kolesarskih izpitov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ŠOLSKA KNJIŽNICA 
 

Poročilo je pripravila Mojka Mehora Lavrič  

V šolskem letu 2021/2022 je knjižnica poslovala s 80 % delovno obveznostjo knjižničarke, in sicer v 
Piranu 60 %, v Portorožu pa 20 %. S knjižnično -informacijskimi viri in storitvami je podpirala 16 
rednih oddelkov.  

Urnik šolske knjižnice na matični in podružnični šoli v Portorožu za izposojo:  

PONEDELJEK Matična šola                      10.00 – 14.15 

TOREK Matična šola                      8.15 – 10.15  
Podružnica Portorož         11.00 – 14.30 

SREDA Matična šola                      10.00 – 14.15 

ČETRTEK Matična šola                      ZAPRTO 
Podružnica Portorož         8.15 – 12.00 

PETEK Matična šola                      10.00 – 14.15 

V knjižnici je bilo ob koncu šolskega leta vpisanih 298 aktivnih uporabnikov: 255 učencev (194 v 
Piranu in 61 v Portorožu), 37 pedagoških delavcev šole.  

Usklajeno s potrebami pouka in pogoji zavoda se je knjižnica v tem šolskem letu posvetila 
načrtovanim nalogam. Tako smo:  

 aktualizirali knjižnično zbirko;  
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 spodbujali učence za kritično uporabo informacijskih virov;  

 jih motivirali za vse vrste branja.  

Bibliotekarsko področje dela  
Glede na strokovne standarde knjižnična zbirka ustreza predpisom tako po obsegu kot po vsebini. 
Primanjkuje predvsem novih virov za mladino, še posebno gradiv na sodobnih medijih.  

Knjižnična zbirka  
Ob koncu šolskega leta je inventarna knjiga kazala naslednje podatke:  

Status gradiva  Število enot  Vrednost v €  

Aktualno  16770 133.205,10  

Odpisano  1 21,59 

Pogrešano  0 0 

Skupaj  16771 133.226,69  

 

V zgornji tabeli niso zajeti podatki o periodičnem gradivu (časniki, časopisi). Večina strokovnega 
periodičnega gradiva (specifične predmetne vsebine) je v uporabi po kabinetih, ostalo (splošne 
pedagoške vsebine) pa je postavljeno in arhivirano v pedagoški zbirki. Periodika za mladino je 
dostopna v zbirki za učence in ni arhivirana.  

Večji del knjižničnega fonda je postavljen v matični knjižnici: celotna strokovna zbirka in velik del 
zbirke didaktičnih gradiv in pripomočkov.  

Lokaciji Število enot  

Piran 14059 

Portorož 2711 

Skupaj 16770 

Najobsežnejša je zbirka za učence, sledita strokovno-pedagoška zbirka in zbirka didaktičnih gradiv. 
Večini didaktičnih gradiv je potekla veljavnost, vendar ga učitelji zaradi aktualne vsebine še vedno 
uporabljajo. Referenčna zbirka je namenjena vsem uporabnikom, je vsebinsko bogata in še vedno 
dokaj aktualna.  

Zbirke Število izvodov  

Referenčna zbirka  365 

Leposlovje za učence  9.388 

Strokovna zbirka za učence  2679 

Strokovna zbirka za učitelje  3070 

Učiteljsko gradivo  1268 
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Skupaj 16770 

Prirast v šolskem letu 2021/2022  
a) Inventarizirano gradivo  

Nakupili smo 111 izvod gradiva, 55 izvodov gradiva smo bili dar.  

Način dobave  Število izvodov  Vrednost v €  

Nakup 111 1.680,51  

Dar 92 99,78 

SKUPAJ 203 1.780,29 

Zbirka za učence je imela nekoliko nižjo prirast gradiva kot v lanskem letu, pri didaktični zbirki pa 
precej nižjo prirast gradiva v primerjavi z lanskim letom, je pa večji prirast strokovne zbirke za 
učitelje gradiva.  

Zbirke Prirast (enote)  

Referenčna zbirka 1 

Zbirka za učence  11 

Zbirka za učitelje  43 

Didaktično gradivo  4 

Skupaj 59 

b) Neinventarizirano gradivo (periodika)  

Trenutno smo naročeni na 5 naslove revij in časopisov. Od tega prejemamo 5 enot v Piranu (PIL, 
Ciciban, GEOGRAFIJA V ŠOLI, GEA in VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE) in 1 enoto v Portorožu (Ciciban). 
Prejemamo tudi 2 naslova brezplačnih revij Slovenska vojska in Lovec).  

 Odpis v šolskem letu 2021/2022  
V šolskem letu 2021/2022 ni bilo odpisa.  

Obisk in izposoja v šolskem letu 2021/2022  
Pri prikazu obiska so predstavljeni le podatki za obisk z izposojo, saj podatkov za obisk in izposojo v 
čitalnici nimamo.  

Število izposojenega gradiva je v Piranu v letošnjem letu višja v primerjavi z lansko izposojo za 4 %, 
v Portorožu pa za 5 % nižja kot lansko leto.  

Lokaciji Število izposoj  

Piran 1487 

Portorož 701 

Skupaj 2.188 

Obisk učencev je bil v tem letu občutno večji kot obisk pedagoških delavcev, s tem da si je posamezni 
učenec ob obisku izposodil znatno manj enot.  
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Skupine uporabnikov  Obiski (uporabniki) Izposoja (enote)  

Učenci 1983 1855 

Pedagoški delavci  202 317 

Skupaj  2185 2172 

Podatki o obisku in izposoji bi bili lahko ugodnejši, če bi statistika lahko zajela uporabo gradiv, ki jih 
učitelji in drugi strokovni delavci hranijo v svojih kabinetih in jih niti ne vračajo niti si jih ne 
izposojajo.  

Bibliopedagoško delo  
V knjižnici sta potekali dve obliki vzgojenega dela z uporabniki: referenčno delo (individualno delo z 
uporabniki ob njihovem obisku) ter načrtovano vzgojno -izobraževalno delo z oddelki (knjižnična 
informacijska znanja). Z učenci 6. razreda sem izvedla v sklopu KIZ izob raževanje z naslovom Kako 
učencem približati COBISS. Na razredni stopnji je bilo izvedenih več ur KIZ, na predmetni stopnji pa 
niso bile izvedene vse ure, ki so bile v načrtu zaradi epidemije Covid -19. Te ure se bodo izvedle v 
prihodnjem šolskem letu.  

Druge dejavnosti  

Knjižnična dejavnost se je tudi v preteklem šolskem letu vključevala v mnoge šolske dejavnosti, ki so 
potekale po letnem delovnem načrtu, bodisi na šoli ali izven nje. Skupaj z razrednimi ali s 
predmetnimi aktivi smo:  

 sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo (sedmošolci so dobili knjigo pisatelja Vinka 
Möderndorferja  Jaz sem Andrej) 

 uresničili program S knjigo v svet oziroma Bralne značke  

Priznanje Društva Bralna značka Slovenije je prejelo 144 učencev, kar znaša 56,47 % vseh učencev. 
12 učencev je prejelo Zlato priznanje za tekmovanje v Bralni znački in knjižno nagrado. Letos je bila 
organizirana prireditev v Cankarjevemu domu v Ljubljani samo za mentorje Bralne značke. Želeli smo 
se priključiti prireditvi, ki jo je DPM organizirala v Kopru, vendar smo na šoli isti dan izvedli 
predavanje, ki so se ga udeležili devetošolci.  
 

Učbeniški sklad  
Število učencev (po razredih), ki so v šol. letu 2021/2022 vključeni v učbeniški sklad:  

Razred Število učencev  Število izposojenih enot v 
učbeniškem skladu  

Komplet DZ (MIZŠ), ki jih 
učenci ne vračajo  

1. a 18 / 18 

1. b 15 / 15 

Razred  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SKUPAJ 

Število 
učencev  

33 32 19 38 31 23 30 18 31 255 

Število 
bralcev  

26 29 15 27 17 9 7 2 12 144 
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2. a 12 48 12 

2. b 20 80 20 

3. a 11 66 11 

3. b 8 48 8 

4. a 20 140 

4. b 18 126 

5. a 14 112 

5. b 17 136 

6. a 23 207 

7. a 16 128 

7. b 14 128 

8. a 18 180 

9. a 13 117 

9. b 18 162 

SKUPAJ 245 1678 

 

V šolskem letu 2021/2022 je bilo v učbeniški sklad vključenih 100 % učencev od 1. do 9. razreda, v 
1. razredu  v učbeniškem skladu ni bilo učbenikov. Učenci 1. in 3. razreda  so na koncu šolskega leta 
2021/22 dobili delovne zvezke za 2022/2023, ki jim jih ni treba na koncu šol. leta vrniti. Učenci 2. a 
razreda jih bodo prejeli na začetku leta 2022/2023. 

Status gradiva  Število izvodov  Vrednost v €  

Aktualni 
učbeniki 

2203 33.900,91 

Odpisani 
učbeniki 

3 46,40 

Zbirka aktivnega knjižnega in neknjižnega gradiva (aktualno gradivo) v učbeniškem skladu obsega 
144 naslovov oz. 2203 izvodov v vrednosti 33.900,91€.  

 Od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 smo kupili 29 naslovov oz. 129 izvodov učbenikov v vrednosti 1.781,75€ 
in 5 naslovov oz. 126 izvodov delovnih zvezkov v vrednosti 1.975,78 € za 1., 2. in 3. razred.  

Odpisali smo 3 izvodov  oz. 3 naslovov učbenikov v znesku 46,40 to so predvsem učbeniki, ki so bili 
kupljeni pred letom 2016 in so bili iztrošeni, poškodovani.  

Ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), letno zagotavlja 
sredstva za nakup učbenikov ter učnih gradiv za 1., 2. in 3. razred za učbeniški sklad v osnovnih 
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šolah, in sicer za učenca 1. razreda 30 €, za učenca 2. in 3. razred a 40 €, za učence od 3. do 9. razreda 
16 €. 

 Vrednost točke in dinamiko nakazil za posamezno proračunsko leto določi minister, pristojen za 
izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom, ki ga izda do konca januarja tekočega 
proračunskega leta. Zaradi proračunskih zmožnosti ali spremembe programa dela ministrstva se 
lahko vrednost točke v proračunskem letu spremeni. Stanje sredstev v učbeniškem skladu na dan 31. 
12. 2021 znaša 5362,52 €.  

Za šolsko leto 2022/2023 smo nakupili za 3.972,31 novih u čbenikov in delovnih zvezkov. Ministrstvo 
bo sredstva za nakup učbenikov v šolskem letu 2022/2023 nakazalo septembra 2022.  

X. SVET ZAVODA IN SVET STARŠEV 

1. DELO SVETA ZAVODA 

 
V šolskem letu 2021/2022 se je svet zavoda z večino članov sestal dvakrat na rednih sejah. Na 
sejah se je svet zavoda seznanil s poročilom o uresničitvi LDN za leto 2020/2021, s 
Samoevalvacijskim poročilom, potrdil je predlog LDN za šolsko leto 2021/2022 s  prilogami, potrdil 
cenik šolskih storitev za leto 2021/2022. Svet zavoda je potrdil Poslovno in računovodsko poročilo 
za leto 2021, predlog Finančnega načrta za leto 2022 in potrdil predlog odpisa osnovnih sredstev 
ter knjižničnega gradiva. Podal je oceno  delovne uspešnosti ravnateljice Zlate Milič in Barbare 
Sotošek Mrovlje ter odločitev o višini redne delovne uspešnosti ravnateljic.    
 
Svet zavoda je v letošnjem šolskem letu sklical pet dopisnih sej. Na dopisnih sejah je svet zavoda 
potrdil Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt OŠ Cirila Kosmača Piran in sklep o ustanovitvi Šolskega 
sklada OŠ Cirila Kosmača Piran. Svet zavoda je potrdil usklajen Finančni  načrt za leto 2022, potrdil 
predlog spremembe cen šolske prehrane in nast anitev za šolsko leto 2022/23.  

2. DELO SVETA STARŠEV  

Svet staršev je v šolskem letu 2021/2022 izpeljal dve redni seji in sklical tri dopisne seje. 
Obravnaval je naslednje točke dnevnega reda: Poročilo o opravljenih volitvah v svet staršev po 
posameznih oddelkih; Navodila za volitve  in izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta 
staršev; Konstituiranje sveta staršev; Potrditev Poslovnika o delu sveta staršev; Poročilo o 
uresničitvi LDN za šolsko leto 2020/2021 s samoevalvacijskim poročilom; Sprejem LDN 2021/2022 s 
prilogami; Izvolitev predstavnika sveta staršev v  svet zavoda OŠ Cirila Kosmača Piran.  
 
Svet staršev je razpravljal tudi o možnosti začasne selitve prostorov Podružnične šole Portorož in o 
evalvaciji šolske prehrane.  Potrdil je Pravila šolskega reda in Vzgojni n ačrt OŠ Cirila Kosmača Piran 
ter izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/23.  
 

 

Poročila zbrala  in pripravila: Ravnateljica  Barbara Sotošek Mrovlje  

 

Poročilu o uresničitvi letnega delovnega načrta  za šolsko leto 2021/22 in je  bilo obravnavano na 
učiteljski konferenci  22. 9. 2022 , na svetu staršev  29. 9. 2022 , na svetu zavoda 29. 9. 2022 . 

 

 

Priloga: Samoevalvacijsko poročilo osnovne šole Cirila Kosmača Piran za šolsko leto 2021/2022  


