ŽIVLJENJEINDELOŠOLE
VŠOLSKEMLETU2017/2018

Šolsko leto 2017/18 pričenjamo praznično, saj vstopamo deseto leto v
čudovito stavbo naše šole. Prepričana sem, da smo v teh letih dopolnili
dejavnosti, razširili področja in dovolj dobro delali na korektnih
medsebojnihodnosihinsodelovanju.
Naša šola se lahko ponaša z mnogimi dosežki zadnjih let in uspešno se
vključujemo v ožje in širše dogajanje. Ponosni smo, da je šola stičišče
mnogihdogodkovinsodelovanj,naravnikrajaindržave.
Predvsem pa želimo učencem nuditi varno in vzpodbudno okolje, ki jih
bopopeljalonauspešnošolskoinpredvsemživljenjskopot.
To leto bo zaznamovano z obiskom učiteljev iz petih partnerskih držav, v
okviru projekta Erasmus plus. Ponovno bomo pripravili veliki
dobrodelni koncert ob 10. obletnici šole ter dan odprtih vrat v mesecu
aprilu.
Dobro sodelovanje in pravočasno reševanje težav je ključ do uspeha.
Takobodoučencinapredovaliinzadovoljniobiskovalipouk.
Vabim vas, da obiščete našo šolo, ko je potrebno. Pravočasno sporočate
stvari, ki so pomembne za organizacijo dela ali napredek vašega otroka.
Zaupanje v naše delo in vzpodbude otrok, ko to potrebujejo, pa še kako
pravpridejo.
Čestitam vam za pretekle dosežke in vsem želim uspešno ter zadovoljno
šolskoleto2017/18!

Ravnateljica:AndrejaOcvirk,prof.
Ponikva,september2017
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PODATKI
O
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OsnovnaŠolaBlažaKocenaPonikva
Ponikva29/a,3232Ponikva
Ustanovitelj:ObčinaŠentjur
Ravnateljica:AndrejaOcvirk
Telefon:059696
244
E-naslov:andreja.ocvirk@ponikva.si
Tajništvo,računovodstvo:SelmaCizerl
Telefon:059696
240
Faks:03-7462150
E-naslov:tajnistvo@os-ponikva.sialiinfo@ponikva.si
Računovodstvo:AlenkaPresker,telefon:059
696245
Šolskasvetovalnaslužba:IrenaMlakar,telefon:059696246
Kuhinja:MajdaBenčina,telefon:059696252
Podračun:01320-6030682371
Identifikacijskaštevilka:SI34597085
Internetnastran:
http://www.ponikva.si

1.1

ŠOLSKIOKOLIŠ

Osnovna šola Blaža Kocena zadovoljuje s svojo dejavnostjo potrebe po
osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Bobovo pri Ponikvi,
Boletina, Dobovec pri Ponikvi, Dolga Gora, Hotunje, Lutrje, Okrog,
Ostrožno pri Ponikvi, hišne št. 1 – 40 in 42, Podgaj, Ponikva, Ponkvica,
SlatinapriPonikvi,Srževica,Uniše,Zagajpri
PonikviinZgornjeSelce.

1.2

UPRAVLJANJEŠOLE

ŠoloupravljataSvetšoleinravnateljica.
Svetšolesestavljaenajstčlanov,trijepredstavnikiustanovitelja,pet
predstavnikovdelavcevintrijepredstavnikistaršev.Vletu2016jebil
Svetšoleizvoljenvnovisestavi.
Predstavniki
ustanovitelja:
Predstavnikidelavcev:

Predstavnikistaršev:

KristinaKorže,MonjaŠalamonin
AlojzFirer.
MajdaBenčina,PetraŠpur,Franja
Prezelj,MarkoGoležinUrška
Gorinšek.
MiraČokl,Katja
PreskarinMateja
VodebTurk.

Za
predsednikaSvetašolejebilaizvoljenaPetraŠpur.MandatSveta
šoletrajaštirileta.

1.3

STROKOVNIORGANIŠOLE

Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovniaktiviinrazredniki.
Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka, ki sami
izvolijo predstavnike v Svet zavoda. Skrbi za organizirano uresničevanje
interesov staršev v šoli. Na sestankih članov Sveta staršev predstavniki
poročajo o sklepih in ugotovitvah, ki so jih sprejeli na roditeljskih
sestankih po oddelkih. Z novimi informacijami seznanijo starše v
oddelku.
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2.1

PREDSTAVITEV
PROGRAMA
Obvezniprogram
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DNEVIDEJAVNOSTI
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IZBIRNIPREDMETI(obvezni)

Učenec si glede na svoje interese izbere dve uri pouka izbirnih
predmetov, lahko pa tudi tri. Izbirni predmeti so del učenčevega
tedenskega urnika in so obvezni. Učenec je iz teh predmetov tudi
ocenjen. Za napredovanje mora biti iz vseh predmetov ocenjen
pozitivno. Učenci, ki obiskujejo javni program glasbene šole, so lahko
oproščeniizbirnihpredmetov.
V
šolskemletu2017/2018izvajamonašolinaslednjeizbirnepredmete:

NAZIVIZBIRNEGA
PREDMETA
ŠPORTZASPROSTITEV
IZBRANIŠPORT
ŠPORTZAZDRAVJE
LIKOVNOSNOVANJEI
LIKOVNOSNOVANJEII
LIKOVNOSNOVANJEIII

Razred

Učitelj

7.r
8.r
9.r.
7.r
8.r
9.r

PodgoršekA.
PodgoršekA.
PodgoršekA.
KotnikŠ.
KotnikŠ.
KotnikŠ.

NEMŠČINAI
NEMŠČINAII
ASTRONOMIJA:ZVEZDEIN
VESOLJE
POSKUSIVKEMIJI
TURISTIČNAVZGOJA

2.3

7.r.
8.r
7.,8.in9.r.

KlančarM.
KlančarM.
OcvirkR.

8.in9.r.
7.in8.r.

HorjakT.
BevcM.

IZBIRNIPREDMETI(neobvezni)

Na podlagi pisnih prijav staršev učencev trenutnega 3., 4. in 5. razreda
(bodočega 4., 5. in 6. r.) ugotavljamo, da bomo v šolskem letu 2017/18
izvajalinaslednje
NEOBVEZNEIZBIRNEPREDMETE:

NEMŠČINA1(2uritedensko4.r.)
NEMŠČINA2(2uritedensko5.in6.r.skupaj)
RAČUNALNIŠTVO(1urotedensko4.,5.in6.r.skupaj)

2.4

KOLESARSKIIZPIT

Učenci 5. razreda se pripravljajo na varno kolesarjenje. Pri krožku in pri
rednem pouku se učijo prometna pravila in se urijo v kolesarjenju na
spretnostnem poligonu. Ob koncu šolskega leta pa praktično urijo
kolesarjenje, tudi na javnih površinah in opravljajo izpit. Tako pridobijo
kolesarskoizkaznicoinsousposobljenizavožnjovprometu.
BarbaraTrbovc,
UrškaGorinšek

2.5

PLAVALNITEČAJ

Obvezni 20-urni plavalni tečaj bodo učenci 3. A opravljali v času od 11.
12. 2017 do 15. 12. 2017 od 8.00 – 11.00. Izvajali ga bodo strokovno
usposobljeniučiteljiplavanjanabazenuGolovecCelje.
RazredničarkaIrenaZevnik.

2.6

EKSKURZIJE

Ekskurzije so del obveznega programa. Gre za posebno obliko pouka, ki
omogoča, da učenci pridobivajo nova znanja s preučevanjem primarnih
virov,kijihnimogočeprenestivučilnico.
Ekskurzije izvajamo v različne dele Slovenije, tako da učenci spoznajo
tipičneelemente
vsehregij.

Razred:

Regija:

Predvideniogledi:

6.a

Dinarsko-kraškepokrajine

Cerkniškojezero,gradTurjak

7.a,8.a

Predalpskepokrajine,
Dinarsko-kraškepokrajine

9.a,9.b

Obsredozemskepokrajine

Vrhnika-Cankarjevarojstna
hiša,,Postojnskajama,
Predjamskigrad
Pivka-muzejvojaške
zgodovine,LukaKoper,mesto
Piran

2.7

DNEVIDEJAVNOSTI

OPREDELITEVINCILJIDNEVOVDEJAVNOSTI
Poleg rednih ur pouka so dnevi dejavnosti sestavni del predmetnika. V
celotnem šolskem letu je za izvedbo dni dejavnosti namenjenih petnajst
dni. Delijo se na kulturne, naravoslovne, športne in tehniške dneve. Pri
načrtovanju dni dejavnosti upoštevamo čim večjo raznolikost, tako da bi
učencivčasuosnovnegašolanjaspoznaličim
večznamenitosti.
Za sodelovanje na dnevih dejavnosti, ki potekajo izven kraja šole,
morajo starši prispevati za prevoz in za vstopnine. Trudimo se, da stroški
nisoprevisoki.
Raz. KULTURNI
DNEVI
1.
● Lutkovna
predstava
● Materinski
dan–mar.
● Kopravljice
oživijomarec
● Kulturne
prireditvena
šoli(sep.jun.)

NARAVOSLOVN
IDNEVI
● Praznovanje
jesenispeko
jabolk.
● Zdravoživimpomlad
● Kekčevadežela–
jun.

TEHNIŠKI
DNEVI
● Predpraznična
ustvarjalna
delavnica–
november
● Pečemopiškote
–dec.
● Ekologija–
izdelkiiz
odpadne
embalažeapril

ŠPORTNI
DNEVI
● Jesenskipohod
● Igrenasnegu
● Kocenov
pohod–mar.
● Igrevvodi–
jun.
● Prijateljska
olimpijada–
jun.

2.

● Lutkovna
predstava
● Obisk
glasbenešole
inknjižnice–
pomlad
● Materinski
dan–mar.
● Kulturne
prireditvena
šoli(sep.jun.)

● Jejmodomače–
nov.
● Zdravizobki
● Kekčevadežela
–jun.

● Pikine
delavnice–
sep.
● Predpraznična
delavnica–
nov.
● Ustvarjalne
delavnice–
april

● Jesenskipohod
–okt.
● Igrenasnegu–
zima
● Kocenov
pohod–mar.
● Prijateljska
olimpijada–
jun.
● Športneigrejun.

3.

● Lutkovna
predstavav

● Zdravje

● Pikine
delavnice

● Jesenskipohod
–oktober

●
●
●

4.

●
●

●

5.

●

●

●

6.

Mariboru–
december
Dankulturev
IKCŠentjur–
oktober
Materinski
dan–marec
Kulturne
prireditvena
šoli–sep.jun.
Kulturne
prireditve–
sep./jun.
SNGCelje
–
Erazemin
Potepuh
(gledališka
predstava),
muzej-Mesto
podmestom
Cankarjev
dominšolski
muzej-11.1.
2018
Kulturne
prireditve–
sep./jun.

● Hiša
Velenje–
eksperimentov–
september
april
● Pečemopiškote
● Deželaškratov,
–december
Pohorje
● Izdelovanje
(Rozikinaučna
turistične
pot)–junij
zloženkeo
Ponikvi–
maj/junij

● Plavanje–
december
● Igrenasnegu–
zima
● Kocenov
pohod–marec
● Atletskitroboj
–pomlad

● Zdravje-skrbza ● Obdelavalesa
zdravezobein
–sep.
preprečevanje
● Električnikrog
poškodb
● Vodnokolo
● Delavniceob
● Kocenovpohod
materinskem
● Rogatec-Muzej
dnevu
naprostemz
etnološkimi
delavnicami

● Orientacija,
september
2017;
● Pohod,oktober
2017;
● Plavanje,
kegljanje,
marec/april
2018;
● Športneigre,
april2018;
● Atletskitroboj,
maj2018.

● Zdravaprehrana
–marec

● Orientacija,
september
2017;
● Pohod,oktober
2017;
● Plavanje,
kegljanje,
marec/april
2018;

● Izdelajmo
knjigo

● Kocenovpohod
-marec
● Zmaj
SNGCelje–
● JamaPekelin
Erazemin
rimska
● Hladilnatorba
Potepuh
nekropola-april ● Delavniceob
(gledališka
materinskem
predstava),
dnevu
muzejMestopod
mestom
Cankarjev
dom,Mestni
muzej
11.1.2018
● Filmska
glasba
(koncertv
Cankarjeve
mdomu
v

● Živalskivrt–
sep.
● Gozd-učnapot
-sept.

● Športneigre,
april2018;
● Atletskitroboj,
maj2018.

● Muzejpremog. ● Orientacija,
Velenjeseptember
september.
2017;
● Izdelkiiz
● POHOD,
papirjanilesaoktober2017;
december.

Ljubljani),
Narodna
galerijamar.
●

● Zdravstvena
vzgoja–jan.

Kulturne
prireditve
–sep./
jun.

● Delavniceob
● ZIMSKI
obletnicišoleŠPORTNI
april.
DAN,februar
● RCEROCelje,
2018;
Sorževmlin● ATLETIKA,
maj.
april2018;
● ŠPORTNE
IGRE,junij
2018.

●

7.

8.

SNG
Celje–
Erazemin
Potepuh
(gledališk
a
predstava)
,muzejMestopod
mestom
● Filmska
● Gozdnaučnapot
glasba
-sept.
(koncertv
● Mozirskigaj-maj
Cankarjevem ● Biološkačistilna
domuv
naprava-april
Ljubljani),
Narodna
galerijaj-mar.
● Kulturne
prireditve–
sep./jun.
● Rastems
knjigo–obisk
knjižnicein
muzejevv
Šentjurju,
april
● Kulturne
prireditve–
sep./jun.
● Musical:My
FairLady,
SNG
Maribor-dec.
● Gledališka
predstava,
vodeniogled

● CŠOD-mar.

● Muzejpremog.
Velenjeseptember.
● Izdelkiiz
umetnihmasdecember.
● Delavniceob
obletnicišoleapril.
● RCEROCelje,
Sorževmlinmaj.

● Tehniškimuzej
Zagreb● CŠOD-mar.
oktober.
● Zdravstvena
● CŠOD-marec.
vzgoja:sistemats ● Delavniceob
kipregled-feb.
obletnicišoleapril.
● Spoznavanje
poklicevapril.

● Orientacija,
september
2017;
● POHOD,ZŠN,
februar2018;
● ZIMSKI
ŠPORTNI
DAN,februar
2018;
● ATLETIKA,
april2018;
● ŠPORTNE
IGRE,junij
2018.
● Orientacija,
september
2017;
● Zimskišportni
dan,februar
2018;
● Pohod-marec
2018,CŠOD;
● Atletika,april
2018;

9.

2.8

Pokrajinskega
muzeja-maj
● Musical:My ● Kraškavodna
FairLady,
učnapot-okt.
SNG
● Zdravstvena
Maribor-dec.
vzgoja-tosem
● Pottreh
jaz-puberteta
znamenitih
● Kozjanski
ponkovških
park-jun.
mož–marec
● Kulturne
prireditve–
sep./jun.

● Športneigre,
junij2018.
● Tehniškimuzej ● Orientacija–
Zagreb-
september
oktober.
2017
● Svetloba● Pohod,oktober
fizikalna
2017;
delavnica● Zimskišportni
december.
dan,feb2018;
● Delavniceob
● Atletika,april
obletnicišole2018;
april.
● Športneigre,
● Danelektrike–
junij2018.
maj.

MANJŠEUČNESKUPINE

Učenci od 7. do 9. razreda se delijo v manjše učne skupine. Šola je pri
organizaciji pouka v manjših učnih skupinah avtonomna. Vsako šolsko
leto se v skladu z normativi določijo posamezne skupine pri predmetih:
slovenščina, matematika, angleščina, likovna umetnost, šport ter tehnika
intehnologija.

2.9

NACIONALNOPREVERJANJE
ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) opravljajo učenci 6. in 9. razreda.
V letošnjem šolskem letu je obvezno za vse učence, tako v 6. kot v 9.
razredu. Učenci 6. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja iz
slovenščine, matematike in tujega jezika, učenci 9. razreda pa iz
slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi
minister za posamezne šole in ga objavi v mesecu septembru. Dosežki se
vpišejo v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je
priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9.
razreda.Preverjanjepotekavmesecumaju.

Petek,4.5.2018
Ponedeljek,7.5.2018
Sreda,9.5.2018

NPZizSlovenščineza6.in9.r.
NPZizMatematikeza6.in9.r.
NPZiztretjegapredmetaza9.r.
NPZizTujegajezika:Angleščinaza6.r.

2.10RAZŠIRJENIPROGRAM
JUTRANJEVARSTVO,VARSTVOVOZAČEV
IN
PODALJŠANOBIVANJE
SKUPINA,RAZREDI

ZAČETEK

KONEC

Jutranjevarstvo(1.A)
Varstvovozačev(2.A3.A)
Varstvovozačevvjedilnici(4.
do9.r.,dežurstvo)
OPB1(1.A)
OPB2+3(2.A,3A)
OPB1+2(1.Ain2.A)
OPB2(2.A)
OPB3(3.A)
OPB4+5(4.AinB+5.A)
OPB3+4+5
OPB1+2+3+4+5

6.15
7.00
7.00

8.15
7.25
7.25

12.05
11.20
13.55
12.05
12.05
12.05
13.55
14.30

13.55
12.05
14.30
13.55
13.55
13.55
14.30
16.00

Jutranje varstvo je oblika vzgojno-izobraževalnega dela, v katero se
vključijo učenci, ki potrebujejo varstvo pred poukom. V JV se učenci
vključujejo prostovoljno s prijavo staršev, namenjeno je samo učencem
1. razreda. JV zajema čas za počitek, sprostitveno dejavnost po izbiri
učencev ali pripravo na pouk, v okviru katere je učencem zagotovljena
učna pomoč. Učenci si lahko naročijo tudi zajtrk. Za učence višjih
razredov je pred poukom oblikovana posebna skupina – varstvo vozačev,
učenci pa lahko na začetek pouka počakajo tudi v jedilnici, pod
nadzoromdežurnegaučitelja.

V času podaljšanega bivanja otroci pišejo domače naloge, se učijo, se
rekreativno igrajo v telovadnici, v razredu ali na igrišču, obiskujejo
knjižnico, preživljajo čas ob računalniku in se sproščajo ob družabnih
igrah. Tudi v podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno, na
osnovi pisnih prijav pa so oblikovani oddelki in načrtovano delo v
posameznemšolskemletu.
Podaljšano bivanje izvaja več razrednih in predmetnih učiteljev. Aktiv
učiteljevpodaljšanegabivanjavodiRenataZavršnik.

2.10 DODATNI
INDOPOLNILNIPOUK
Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih
presegajo določene standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S
poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela,
kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja,
podpiradoseganjevišjihučnihciljev.
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago
snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim
načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Obe obliki
poučevanjapotekatapourniku,objavljenemv
septembru.

2.11 INTERESNE
DEJAVNOSTI
INT.DEJAVNOST

MENTOR

Dramskikrožek

IrenaZevnik

Veselašola
Logika
Biološkikrožek
Prometnikrožek

TomažKurež
NevenkaVešligaj
DragicaJazbinšek
BarbaraTrbovc,M.
Rozman
FranjaPrezelj
FranjaPrezelj
TamaraZagajšek,Urška
Podčedenšek
LeaPetek
RomanOcvirk
TomažKurež
MatejaBevc
MatejaBevc

4.-9.
6.-9.
8.-9.
5.

MarkoGolež
MarkoGolež
AndrejaOcvirk
AndrejPodgoršek

1.
2.-4.
5.-9.
4.-6.

RomanOcvirk
IrenaMlakar
LeaPetek
LeaPetekinČD
Ponikva
MatejaBevc
NKŠentjur
NKŠentjur
KlubIvoReya
PlesnašolaPlešizmano
KKŠentjur
AKŠentjur
KaratedruštvoLoče

5.-9.
4.-8.
1.-5.
4.-9.

Bralnaznačka-slovenščina
Recitatorskikrožek
Bralnaznačka-angleščina
Prvapomoč
Modelarskikrožek
Malesivecelice
Turističnikrožek
Geografsko-zgodovinski
krožek
Glasbeneurice
Otroškizbor
Mladinskizbor
Odbojka
Mehanskeuganke
Lutke
Folklora
Čebelarskikrožek
Zgodovinskikrožek
Nogomet
Nogomet
Judo
Ples
Košarka
Atletika
Karate

RAZRE
D
4.-9.

URA
torek,
14.00

7.-9.
7.-9.
4.-9.
7.-9.
6.-9.
6.-7.
6.-9.
7.-9.

7.-9.
1.-3.
4.-5.
1.-4.
1.-5.
1.-4.
1.-5.
1.-5.

zunanji
zunanji
zunanji
zunanji
zunanji
zunanji
zunanji

Šola omogoča zunanjim izvajalcem najem prostorov za izvajanje
dejavnosti na naši šoli za naše učence (nogomet, košarka, atletika, judo,
ples,karate…).

2.12 DRAMSKI
KROŽEK

Pri krožku učenci razvijajo svojo ustvarjalnost, nadarjenost, inovativnost,
govorno izražanje, gibanje, igro in samozavest. Učijo se javnega
nastopanja, sproščanja, koncentracije, medsebojnega sodelovanja,
odgovornosti, vztrajnosti, solidarnosti, sočutja in kreativnega
prilagajanja skupini. Vsako leto pripravimo novo igro s katero
sodelujemo na občinski reviji otroških gledaliških skupin “Igrajmo se
gledališče” ter razveselimo mnoge otroke v času novoletnih praznikov. Z
različnim programom sodelujemo na prireditvah in proslavah na šoli, v
domačem kraju, župniji, občini in tudi širše. Izoblikovali smo
Slomškova lika Blažeta in Nežico s katerima popestrimo mnoge
prireditve v kraju in župniji. V krožek so vključeni učenci od 4. do 9.
razreda.
Mentorica:IrenaZevnik

2.13 MALE
SIVECELICE
Kviz in hkrati interesna dejavnost Male sive celice je kot nalašč za vse
nadobudneže, ki radi raziskujejo, se kaj novega naučijo in jih zanimajo
aktualni dogodki doma in po svetu. Tudi tokrat so ekipe sestavljene iz
enega sedmošolca, enega osmošolca in enega devetošolca. Sam kviz je
sestavljen iz več iger, v katerih se učenci pomerijo v znanju biologije,
geografije, zgodovine in iz splošnega znanja, ki si ga pridobijo sami.
Vsako leto so organizirana regijska predtekmovanja, ki potekajo v
različnih krajih po Sloveniji. 4 najboljše ekipe vsakega regijskega
predtekmovanja se pomerijo tudi v televizijski oddaji. V šolskem letu
2017/18 Male sive celice nadaljujemo s skupino tekmovalcev, ki jih
sredimesecaseptembračakaprvastopničkatekmovanja.
Mentor:TomažKurež

2.14 LUTKE
Lutkovni krožek bo na naši šoli v letu 2017/2018 potekal do končne
predstave. Vključeni bodo lanski lutkarji oz. tisti učenci, ki jih »lutka«
veseli in imajo občutek zanjo. Učenci igro in vloge že poznajo. Najprej
bodo morali dobro osvojili besedilo, nato pa se navaditi na rokovanje z
lutkoobsceni,zatoprednastopompotrebujejovelikovaje.
MentoricaIrenaMlakar

2.15 ČEBELARSTVO
Čebelarski krožek je namenjen učencem, ki jih to veseli in so
pripravljeni spoznavati svet pridnih in delovnih čebelic. Za našo pridnost
in skrb nas nagradijo s svojim sladkim medom. Spoznavali bomo njeno
življenje, življenjsko okolje, orodja in pripomočke ter se praktično
srečevali z delom izven in v čebelnjaku. Pri tem pa se je potrebno dobro
zavedati, da čebela lahko tudi piči. Njen pik pa lahko povzroči tudi
neprijetnereakcije.
Mentorica:LeaPetekssodelovanjemČDPonikva

2.16 FOLKLORA
Učenci I. in II. triade imate tudi v tem šolskem letu možnost obiskovanja
folklore. Spoznavali in srečevali se bomo s starimi otroškimi igrami in
ljudskimi plesi, ki so nekoč združevali in zabavali otroke ter jim
popestrilinjihovotrdodelo.
Mentorica:LeaPetek

2.17 ŠOLA
VNARAVI
ZIMSKAŠOLAVNARAVI
Za učence 7. razreda bo šola organizirala zimsko šolo v naravi v
smučarskem centru na Treh Kraljih, v terminu od 5. 2. 2018 do 9. 2.
2018. V šoli v naravi se v posebnih okoliščinah in po posebnem
vzgojno-izobraževalnem programu nadaljuje pedagoško delo. Največji
poudarek velja učenju in izpopolnjevanju smučanja. Poleg teh veščin
učenci v naravnem okolju pridobivajo nova spoznanja o naravi in družbi.
Seznanijo se z različnimi prostočasnimi dejavnostmi, ki jih ni mogoče
izvajati med rednim poukom, in se navajajo na koristno ter zdravo
preživljanje prostega časa. Na ta način poglabljajo stik z naravo in
oblikujejo čustven, kulturen in spoštljiv odnos do nje. V šoli v naravi se
učenci medsebojno spoznavajo v drugačnih okoliščinah, kjer jih
usmerjamo k sprejemanju ustreznih vedenjskih vzorcev in oblikujemo
medsebojno zaupanje med njimi, kakor tudi med učenci in učitelji. Tako
pozitivno vplivamo na socializacijo otrok. Seznanijo se s prvinami
samozaščitnega ravnanja. Želja šole in učiteljev je, da bi se zimske šole v
naraviudeležilivsiučenci.
Vodjašolevnaravi:AndrejPodgoršek

ŠOLAVNARAVIZAUČENCE8.RAZREDA
V CŠOD Kavka - Kobarid se bodo učenci 8. razreda od 12. 03. 2018 do
16. 03. 2018 udeležili šole v naravi, ki je podpora in nadgradnja učnega
načrta različnih šolskih predmetov. Program šole v naravi bo prepletal
aktivnosti v naravi, spoznavanje okolja ter osebnostnega in socialnega
razvoja, vključeni pa bodo tudi dnevi dejavnosti (naravoslovni in športni
dnevi). Obenem bo to večdnevno bivanje za otroke enkratna priložnost
za razvijanje pristnih stikov z vrstniki, socialnih spretnosti in delovnih
navad.
Razredničarki8.a:TamaraZagajšek,UrškaPodčedenšek

2.18 DODATNA
INDIVIDUALNAIN
SKUPINSKA

POMOČUČENCEM
Pomoč je namenjena vsem učencem, ki imajo težave pri računanju,
pisanju, branju, govoru, grafomotoriki, koncentraciji, pozornosti, učenju,
spominu,izražanjučustev,vedenju,mišljenju…
Pri individualnem ali skupinskem delu se učenci, učitelji in starši
seznanijo z oblikami, s tehnikami in z metodami dela, ki otroku
omogočajo uspešnejše napredovanje. Pri otroku izhajamo iz njegovih
močnih področij. Delo zahteva tesno povezanost med strokovnimi
delavci, otrokom, starši in vsemi učitelji. V primeru večjih težav učenci
pridobijo dodatno strokovno pomoč z odločbami o usmeritvi, na osnovi
katere se jim pripravi individualiziran program. Oblikuje ga šolska
strokovna skupina, ki ga skupaj s starši evalvira, širi ali krči, skladno s
potrebamiposameznegaotroka.
IrenaMlakar

2.19 DELO
ZNADARJENIMIUČENCI
Za vsakega učenca, ki je identificiran kot nadarjen, šola izdela
individualiziran progam za področje njegove nadarjenosti. V
individualiziranem programu se načrtujejo različne aktivnosti za
poglabljanje znanja v okviru pouka ali izven (individualno, skupinsko,
ogledi razstav, predstav ...). S programom v začetku leta seznanimo tudi
starše. Ravno tako jih seznanimo tudi z evalvacijo dela, ki jo opravimo
ob koncu šolskega leta. Starši lahko glede na rezultate dela sooblikujejo
načrtnadaljnjega
delassvojimotrokom.
NevenkaVešligaj

2.20 UVAJANJE
1.TUJEGAJEZIKA
V
I.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO
OBDOBJE
V letošnjem šolskem letu ponujamo 1. tuji jezik – angleščino kot
neobvezni izbirni predmet v 1. razredu ter uvajamo angleščino kot
obveznipredmetv2.in3.razred.
PetraŠpur

3
3.1

PROJEKTI
HITRO RAČUNANJE – tekmovanje s seboj, časom
insošolci

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo vključili v projekt Hitro
računanje – tekmuj s seboj, časom in sošolci. Sodelujejo lahko učenke in
učenci od 1. do 9. razreda. Vse aktivnosti potekajo preko interneta na
spletnem naslovu http://si.lefo.net, kjer lahko učenci najdejo podrobne
informacijeoprojektu.Ksodelovanjustevabljenitudistarši.
Vodjeprojekta:UrškaGorinšek,BarbaraTrbovc,NevenkaVešligaj

3.2

ZDRAVŽIVLJENJSKISLOG

Velik poudarek na naši šoli dajemo športu, ki je med bistvenimi
sestavinami zdravega življenja. Tako že več let izvajamo projekt Zdrav
življenjski slog, ki ga financirata Evropska unija in Ministrstvo za
šolstvo in šport. Pri projektu sodelujejo učenci vseh razredov, ki si želijo
po rednem pouku še nekaj športnih aktivnosti. Ob strokovno vodeni
vadbi po dve dodatni uri na teden spoznavajo najrazličnejše športe ter na
zabaven in igriv način skrbijo za svojo dobro telesno pripravljenost in

zdravje. S pomočjo projekta nam uspeva učence in njihove starše
osveščati o pomenu zdravega življenjskega sloga. Tokrat smo se uspešno
prijavili na projekt samostojno kot šola in z delom nadaljuje sodelavec
MitjaRozman.

3.3

POKORAKIHZAŽIVLJENJE

Na prvi triadi bomo nadaljevali s projektom "mali vrtnar". Učenci bodo
spoznalinekajrož,zelenjaveinzdravilnihrastlin.
Ob spoznavanju dela v različnih letnih časih, orodja, semen, sadik,
plodov..., se bodo po drobnih korakih učili za življenje. Tudi sicer bomo
počeli veliko praktičnih stvari, ki so namenjene varovanju okolja oz.
ekologiji, spoznavanju različnih življenjskih okolij, prometni varnosti,
praznikom,...Velik poudarek pa bomo namenili spoštovanju razrednih in
šolskih pravil in vrednotam, ki so še kako pomembne pri vzpostavljanju
medsebojnih odnosov na vseh ravneh: spoštovanje, sodelovanje,
pozitivnanaravnanost.
BrankaZabukovšek,JožicaFerlež

3.4

PROSTOVOLJSTVONASBOGATI

Na šoli ne pozabimo na prostovoljstvo. Učence ves čas spodbujamo k
medsebojni pomoči in pozitivnim vrednotam. Ob tem spoznavajo
različne dobrodelne ustanove in z njimi povezane akcije. Tako imamo na
šoli organiziranih kar več dejavnosti v katere se aktivno vključujejo
učenci,staršiincelotenkolektivšole.Tepaso:

RDEČIKRIŽ
Dejavnosti RK uspešno potekajo na šoli že vrsto let. Aktivno sodelujemo
z RK Ponikva in OZRK Šentjur. Vsako leto izdelamo voščilnice ob
novem letu in 8. marcu, za starejše krajane in krajanke Ponikve.
Izpeljemo tudi različne akcije ter prvošolčke popeljemo v svet
humanitarnosti.
DROBTINICA
Dobrodelna akcija drobtinica se odvija na šoli že četrto leto, v okviru
tedna otroka. Učenci podarijo igračo, družabne igre, knjige ipd. Nato za
simbolično ceno 1 eur kupijo ponujeno. Denar zbran z nakupom
namenimo v šolski sklad. Akcija poteka v sodelovanju z RK Šentjur in
DPM Šentjur. Učenci I. triade ta teden še posebej obeležijo z dnevom
delavnic.
KRVODAJALSKAAKCIJA
Tudi v tem letu bomo ob sodelovanju RK Šentjur in Transfuziološkega
oddelka Maribor izvedli krvodajalsko akcijo. Krvodajalstvo želimo
približati krajanom in ob tem povečati število krvodajalcev. Ta dan
izvedemo tudi ogled za učence celotne šole. Ob tem spoznavajo pomen
humanitarnosti, prostovoljstva, uporabnosti krvi in spodbujamo čut do
sočloveka.
KARITAS
Učenci v se s pomočjo staršev vključujejo v akcijo "Pokloni zvezek", ki
poteka v mesecu maju in juniju. Vsako leto zberemo lepo število
zvezkov. Prav tako pa nam Karitas omogoči, do te zvezke in nekatere
šolskepotrebščinepridobijotudinašiučenci.
EKOKOTIČEK
V
tehkotičkihbomopridnozbiraliplastičnezamaškeinbaterije.
S tem bomo pomagali socialno ogroženim in invalidnim otrokom pri
nabavipotrebnih
pripomočkov.
Mentorica:LeaPetek

3.5

SKRBZAMALEBRALCE

Učence 1.in 2. razreda bo bralni nahrbtnik razveseljeval s svojimi
pravljicami tudi v šolskem letu 2017/18. Želimo, da starši in otroci
uživajo ob skupnem branju ali pa poslušanju pravljic. Prav tako bomo
prvošolce spodbujali k obisku knjižnice. Organizirano si bomo izposojali
knjige enkrat tedensko, se navajali na pravila v knjižnici in prišli do
spoznanja, da je v knjigah veliko modrih misli, zanimivih pravljic in
pesmi, lepih ilustracij in vsebin, ki nam širijo besedni zaklad in bogatijo
dušo. V mesecu aprilu, ob svetovnem dnevu knjige, bomo izvedli noč
branja za učence prve triade. Dogodka se bodo udeležili tisti, ki bodo v
celoti izpolnili obveznosti do branja in dosledno spoštovali šolska in
razrednapravila.
BrankaZabukovšek,JožicaFerlež

3.6

MEDNARODNOSODELOVANJE

Projekt Mladinskega centra Šentjur »Vezi prijateljstva«, v sodelovanju
z Občino Šentjur – mednarodne povezave treh mest (Slovenija, Nemčija
in Francija) smo s preteklim šolskim letom zaključili. V projektu je na
izmenjavi sodelovalo kar 24 naših učencev in to leto vlogo gostitelja
prevzameOŠSlivnicapriCelju.
Navezali smo stik tudi s šolo v Požegi (Srbija), ki je tudi partnersko
mesto naše občine Šentjur. Delo želimo obogatiti z izmenjavo izkušenj
indobrihpraksmedobemašolama.
Zelo smo ponosni, da smo bili uspešni pri razpisu ERASMUS + in
postali del triletnega projekta »What's Appening around our Europe«.
Naše partnerske šole so iz naslednjih držav: Velika Britanija (Severna
Irska),Češka,Finska,ItalijainHrvaška.
Tema našega projekta je spoznavanje aplikacij na iPadih in uporaba
le-teh pri vsakdanjem šolskem delu. V preteklem letu se je 10 učiteljev
izobraževalo na partnerskih šolah na Češkem (marca 2017) in Finskem
(maja 2017). V septembru 2017 gostimo koordinatorsko srečanje. V

šolskem letu 2017/18 pa bo potekalo izobraževanje še na šolah v Severni
IrskiinItaliji.
AndrejaOcvirk

3.7

PROJEKTIZASPODBUJANJE
BRANJA

Tudi v šolskem letu 2017/2018 bomo posebno pozornost pri učencih
namenili razvijanju bralne motivacije na vseh ravneh. Učence bomo
spodbujali k branju ne le obveznih knjig za čtivo, temveč tudi k
tekmovanju za Bralno značko, branju pa se bomo več posvečali tudi pri
pouku.
Na zaključni prireditvi bomo v vsaki triadi podelili priznanje MEGA
BRALEC tistim učencem, ki so se pri tej dejavnosti še posebej izkazali.
Upamo, da bodo svetal zgled vsem, ki še vedno preveč časa presedijo za
računalniki.
Zavedati se moramo, da je branje za vsestranski razvoj učenca zelo
pomembno.Vrazmisleknajbomisel,kijoje
zapisalL.Timberlake:
»Nikoli v življenju nisem srečal uspešnega človeka, ki ne bi bil obenem
tudistrastenbralec.«
FranjaPrezelj,vodjastrok.aktivaslavistov

3.8

RASTEMSKNJIGO

V šolskem letu 2017/2018 že dvanajstič poteka nacionalni projekt
Rastem s knjigo, v katerem sodelujejo učenci 7. razreda. Cilj projekta je
spodbujanje branja in obiskovanje splošnih knjižnic, predvsem učencev
tretje triade, ki jim interes za knjigo nekoliko upade. Projekt poteka skozi
vse leto. Zaključimo ga maja s knjižnim kvizom in kulturnim dnem, ko
obiščemo kulturne ustanove Šentjurja. Za nagrado dobijo v dar knjigo,
izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo, ki jo podarja Javna
agencijazaknjigoRS.
DragicaJazbinšek,knjižničarka

3.9

TEKMOVANJAVZNANJU

Učitelji pripravljajo učence na razpisana tekmovanja v okviru dodatnega
pouka in interesnih dejavnosti. Učenci med šolskim letom sodelujejo na
šolskih in občinskih tekmovanjih ter se na osnovi doseženih rezultatov
udeležijoregijskihindržavnihtekmovanj.
Med šolskim letom učenci sodelujejo tudi na športnih tekmovanjih,
pevskih revijah in likovnih natečajih na krajevni, občinski in državni
ravni.
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3.10 ŠOLSKA
SKUPNOSTUČENCEV

Na šoli deluje skupnost učencev šole, ki združuje predstavnike učencev
od 1. do 9. razreda. Vsako leto jo prvič skliče ravnateljica šole. Nato se
predstavniki pod vodstvom mentorice večkrat letno sestanejo, načrtujejo
šolsko delo in izvedbo šolskega parlamenta, debatirajo o aktualni
problematikiinpodajajopredlogezarazličneaktivnosti.
MentoricaPetraŠpur

3.11 ZDRAVSTVENO
VARSTVO

Vzgoja za zdravje učencem omogoča, da razvijejo svoje potenciale na
področju zdravja in zdravega načina življenja. Pomeni učenje,
osveščanje o zdravih izbirah in zdravih navadah. V preteklem šolskem
letu so bile predvidene dopolnitve na nacionalni ravni. Usklajevali smo
delo z ZD Šentjur. Poleg 2 ur zdravstvene vzgoje, ki bo potekala ob
izpeljavi sistematskih pregledov, bodo vsi učenci šole v tem šolskem letu
deležni dodatni 2 uri zdravstvene vzgoje na vsak oddelek. Izvajajo jih
zaposleni iz ZD Šentjur. Teme so poenotene za celo Slovenijo. V
vsakem razredu bo tema vpeta v učni program kot obvezna in poenotena
vzgojazazdravje.
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ORGANIZACIJA
in
DELO
ŠOLE

ŠOLSKIKOLEDAR2017/2018
Šolsko leto se prične 1. 9. 2017 in traja do 31. 8. 2018. Minister za
šolstvo vsako leto izda podrobnejša navodila o razporeditvi pouka,
počitnic in pouka prostih dni, rokih za predmetne, razredne in popravne
izpiteterdatumihrazdelitveizkazovinspričeval.

Pouk se prične 1. 9. 2017 in bo trajal do 22. 6. 2018 (do 15. 6. 2018 za
učence9.razreda).
OCENJEVALNI
OBDOBJI
I.obdobje:
odpetka,1.sep.2017,dosrede,31.jan.2018
II.
obdobje:

POČITNICE
jesenske:
novoletne:
zimske:
prvomajske:
poletne:

odčetrtka,1.feb.2018,dopetka,22.junija2018
zadevetošolceodčetrtka,1.feb.2018,dopetka,
15.junija2018

odponedeljka,30.okt.2017,dopetka,3.nov.
2017
odponedeljka,25.dec.2017,dotorka,2.jan.2018
odponedeljka,26.feb.2018,dopetka,2.mar.
2018
odpetka,27.apr.2018,dosrede,2.maja2018
zadevetošolceodsobote,16.jun.2018,dopetka,
31.avg.2018
zaučenceod1.do8.razredaodsobote,23.jun.
2018,dopetka,31.avg.2018

POMEMBNIDATUMIINPROSTIDNEVI
1.
september–začetekpouka
1.
september–objavatretjegapredmeta,izkateregabodonanašišoli
učenci9.razredaopravljaliNPZ
12.-15.9.–Erasmus+-obiskučiteljevizpartnerskihdržav
30.oktober–3.november–jesenskepočitnice
31.oktober–danreformacije(torek)–prosto
1.
november–danspominanamrtve(sreda)–prosto
22.december–(petek)–proslavapreddnevomsamostojnostiin
enotnosti
25.december–božič(ponedeljek)–prosto
26.december–dansamostojnostiinenotnosti(torek)–prosto

27.-31.december–novoletnepočitnice
1.
in2.januar–novoleto(ponedeljek,torek)–prosto
31.januar–zaključek1.ocenjevalnegaobdobja(sreda)
8.
februar–slovenskikulturnipraznik,Prešernovdan(četrtek)
9.
in10.februar–informativnadnevazavpisvsrednješole(pet.,sob.)
26.februardo2.marec–zimskepočitniceza
učencezobmočjaJV
Slovenije
17.marec–delovnasobota–Kocenovpohod
2.
april–velikonočniponedeljek–prosto
27.april–danbojaprotiokupatorju(četrtek)
28.april–2.maj–prvomajskepočitnice
1.
in2.maj–praznikdela(torek,sreda)–prosto
25.junij–dandržavnosti(ponedeljek)–prosto
4.
maj–NPZizmatematikeza6.in9.razred(petek)
8.
maj–NPZizslovenščineza6.in9.razred
(ponedeljek)
10.maj–NPZiz
tretjegapredmetaza9.razred(sreda)
NPZiztujegajezikaza6.razred(sreda)
18.junijdo2.julij–1.rokzapredmetneinpopravneizpiteza
devetošolce
26.junijdo9.julij–1.rokzapredmetneinpopravneizpitezaučenceod
1.
do8.razreda
20.avgustdo31.avgust–2.rokzapredmetneinpopravneizpiteza
učenceod1.do9.razreda

4.1

ODDELKI

ODDELEK

UČENCI

UČENKE

SKUPAJ

RAZREDNIK

SORAZREDNIK

1.A

15

7

22

/

2.A

15

12

27

Branka
Zabukovšek,
Jožica
Ferlež
LeaPetek

3.A

11

11

22

Irena
Zevnik

/

4.A

10

6

16

JelkaKurež

/

4.B

8

7

15

PetraŠpur

/

5.A

12

11

23

/

6.A

12

8

20

7.A

14

4

18

8.A

11

9

20

Barbara
Trbovc
Urška
Gorinšek
Dragica
Jazbinšek
Tamara
Zagajšek

9.A

10

6

16

9.B

10

6

16

Skupaj

129

88

215

4.2

Tomaž
Kurež
Špela
Kotnik

Nevenka
Vešligaj
Mateja
Bevc

Franja
Prezelj
(U.
Podčedenšek)
Andrej
Podgoršek
Marko
Golež

ČASOVNIRAZPOREDPOUKA,
MALICE
IN
KOSILA

URA
1.
2.
Malica1
Malica2
3.
4.
5.
6.
Kosilo
7.
8.

ZAČETEK
7.30
8.20
9.05
9.20
9.35
10.25
11.15
12.05
12.50
13.10
14.00

KONEC
8.15
9.05

9.20

9.35
10.20
11.10
12.00
12.50
13.10
13.55
14.45

4.3STROKOVNIDELAVCINAŠOLI
Ra

Imeinpriimek

Delo,kigaopravlja:

AndrejaOcvirk

Ravnateljica

1.

Branka

razrednipouk

A

Zabukovšek

2.

LeaPetek

razrednipouk

IrenaZevnik

razrednipouk

JelkaKurež

razrednipouk

PetraŠpur

razrednipouk

BarbaraTrbovc

razrednipouk

UrškaGorinšek

razrednipoukinpodaljšanobivanje

DragicaJazbinšek

biologija,naravoslovje,knjižnica

TamaraZagajšek

angleščina

z.

A
3.
A
4.
A
4.
B
5.
A
6.
A
7.
A
8.
A

9.

NevenkaVešligaj

matematika

MatejaBevc

geografija,zgodovina,DKE

A
9.
B
PrezeljFranja

slovenščina

JožicaFerlež

vzgojiteljica1.a

MarkoGolež
IrenaMlakar

glasbenaumetnost,zbor,ansambelska
igra(dopolnjujenaGŠŠentjur)
šolskasvetovalka,socialnapedagoginja

UrškaPodčedenšek

Angleščina(porodniška)

ŠpelaKotnik

likovnaumetnost,gospodinjstvo
(dopolnjujenaOŠDramlje)
Šport

AndrejPodgoršek
RenataZavršnik

MitjaRozman

Pedagoginjainučiteljicavpodaljšanem
bivanju
Razrednipoukinpodaljšanobivanje
(porodniška)
ProjektZdravživljenjskislog,šport

TomažKurež

Podaljšanobivanje,SLJv6.r.,laborant

KatjaZatler

Porodniška

DOPOLNJUJEJO
OBVEZO
KsenjaAškerc

specialnapedagoginja(izOŠGlazija)

PolonaČepin

DamjanFerlič
TatjanaHorjak

računalnikar(izOŠFranjaMalgaja
Šentjur)
kemija(izOŠDramlje)

MarijaKlančar

nemščina(izOŠDramlje)

NušaŠućurLončar

šport(izOŠDramlje)

RomanOcvirk

4.3

ADMINISTRATIVNIINTEHNIČNI
DELAVCI
NA
ŠOLI

SelmaCizerl
AlenkaPresker
MajdaBenčina
KarmenKadenšek
MarijaKolar
Maksimiljan
Korošec
GabrijelaDobnik
JanjaKajba
BernardaBračko
IrenaVerdinek

4.4

fizika,tehnikain
tehnologija,izbirni
predmetastronomija(izI.gimnazijev
Celju)

Tajništvo,računovodstvo
Računovodstvo,tajništvo
Kuharica
Kuharica
Kuhinjskapomočnica
Hišnik
Čistilka
Čistilka
Čistilka
Čistilkainkuhinjskapomočnica

PRIREDITVENAŠOLI

1.ŠOLSKIDAN
(Uvodvnovo
šolskoletoin
sprejem
prvošolcev)
KOMEMORACIJ
A
MARTINOVI
DNEVI
VESELI
DECEMBER
–dobrodelni
koncert

1.september
2017

Petek,
27.oktober
2017
Petek,
10.11.2017
Sreda,
6.december
2017

DAN
SAMOSTOJNOSTIIN
ENOTNOSTI
SLOVENSKI
KULTURNI
PRAZNIK
PUST
MATERINSKI
DAN–skupna
prireditev,natopo
oddelkih
VALETA

Petek,
22.december
2017

DAN
DRŽAVNOSTI
(proslavain
podelitevšolskih
priznanj)

Četrtek,21.
junij2018

4.5

Sreda,7.februar
2018
13.februar2018
Petek,
23.marec2017

Petek,
15.6.2018

ŠOLSKOSVETOVALNODELO

Svetovalni delavec je tista oseba na šoli, ki sodeluje z učenci, s starši, z
učitelji, z vodstvom šole in z drugimi institucijami. Učencem pomaga pri
razvijanju učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja. Učencem svetuje
pri vzgojnih in disciplinskih težavah in jim pomaga pri razvijanju
učinkovite komunikacije, pri urjenju v socialnih spretnostih in razvijanju
dobre samopodobe. Učence vpisuje in sprejema v šolo in jim pomaga pri
vključevanju v šolsko življenje. Starejše učence informira o nadaljnjem
izobraževanju, jim svetuje in pomaga pri izbiri nadaljnjega šolanja
oziroma poklica. Z učitelji sodeluje pri vzdrževanju pozitivne razredne
klime. Prav tako koordinira in skrbi za izvajanje individualiziranih
programov. Svetovalni delavec nudi pomoč tako učencem kot njihovim
staršem. Učenci ste dobrodošli, kadar imate vprašanje, ste v stiski, imate

težave doma ali v šoli oz. se želite o čem pogovoriti. Starše pričakujemo
vprimerufinančnihtežav,dilemgledeotrok,družinskihstisk...
Šolskasvetovalka,IrenaMlakar

4.6

ŠOLSKAKNJIŽNICA

Učenci in delavci šole imamo na voljo 8748 enot knjižnega gradiva, 32
naslovov periodike in nekaj gradiv v e-obliki. Ta gradiva so namenjena
podpori pouka in ustvarjalnemu preživljanju prostih ur učencev.
Informacije lahko preko dveh računalnikov iščemo tudi na spletnih
straneh, knjižnično gradivo pa preko sistema Cobiss tudi v drugih
knjižnicah po Sloveniji. Učence usmerjamo v uporabo splošnih knjižnic.
Rednoskrbimozaletniprirastgradiv.
Knjižnica je odprta vsak dan. Urnik izposoje je objavljen na vratih
knjižnice. Bibliopedagoške ure potekajo v čitalnici knjižnice, v
učilnicah,patudivračunalniškiučilnici.
Vsako leto z učenci 7. razreda sodelujemo v nacionalnih projektih
Rastem s knjigo in Knjižni kviz, ki ju vodi knjižnica Šentjur. Projekta
potekata od oktobra do marca. Zaključimo ga s kulturnim dnem ogledom kulturnih ustanov mesta Šentjur, z obdaritvijo z izbrano knjigo
inznagradnimžrebanjem.
Uporabniki knjižnice lahko do informacij o gradivih dostopajo preko
spletne aplikacije Cobiss.si. Po pridobitvi gesla si ga lahko rezervirajo in
podaljšajo čas izposoje. Knjižnico redno obiskujejo tudi zaposleni v šoli
in vrtcu. Sodelujemo tudi z ostalimi knjižnicami v Sloveniji, in sicer v
oblikimedknjižničneizposojestrokovnihknjigzapotrebepouka.
Permanentnoskrbimozaaktualizacijoknjižničnegagradiva.
Knjižničarka:DragicaJazbinšek

4.7

UČBENIŠKISKLAD

Ministrstvo za šolstvo je tudi v šolskem letu 2017/2018 zagotovilo
brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniških skladov. V učbeniški sklad
se učenci vključijo s prijavnico, ki jo izpolnijo starši oz. njihovi skrbniki.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike nepoškodovane vrniti
šoli. Če učenec učbenik uniči ali ga ne vrne, so starši dolžni poravnati
znesek,določenpopravilnikuoučbeniškihskladih.
Za nakup delovnih zvezkov, zvezkov in ostalih potrebščin starši oz.
skrbniki poskrbite sami ali pa se za nakup teh potrebščin odločite z
naročilnico, ki jo pripravi šola v sodelovanju s knjigarnami. Sezname
gradiva in potrebščin, ki se uporabljajo pri pouku, učenci prejmejo v šoli,
lahkopasijihogledatetudinaspletnistraninašešole.
RenataZavršnik,
UrškaGorinšek

4.8

SODELOVANJESSTARŠI

Starše vljudno vabimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in
pogovorne ure, saj boste le tako lahko spremljali otrokov napredek v
šoli. Pisne informacije vam bomo pošiljali tudi med šolskim letom, lahko
pa jih preberete tudi na spletni strani šole. Odkar smo uvedli tudi
elektronsko vodenje dokumentacije in tako omogočili vpogled ter
sodelovanje tudi staršem, poteka komunikacija tudi preko eAsistenta.
Prijavnico eAsistenta za starše so učenci dobili v šoli, več informacij pa
lahko poiščete na www.easistent.com. Osnovni paket je za starše
brezplačen.
RODITELJSKISESTANKI:
UVODNISESTANEK:ponedelejk,11.9.2017,ob17.00.
Predavanjezastarše:jesen2017
ODDELČNIRODITELJSKISESTANEK:spomladi2018

SKUPNE POGOVORNE URE bodo na prvi torek v mesecu od 16. do
17. ure in sicer vsak drugi mesec. Obveščamo tudi v koledarju na spletni
strani.
Pogovori potekajo v kabinetih učiteljev ali matičnih učilnicah. V tem
času so na šoli tudi drugi strokovni delavci in vodstvo šole. Na pogovor
lahko pridete tudi v dopoldanskem času po vnaprej določenem razporedu
alipopredhodnemdogovoruzučitelji.

UrnikskupnihPOPOLDANSKIHpogovornihur:
NOVEMBER–Torek,7.11.2017
JANUAR–Torek,9.1.2018
MAREC–Torek,6.3.2018
MAJ–Torek,8.5.2018
Če bo prišlo do menjave termina, vas bomo o tem predhodno obvestili na
našispletnistraniwww.ponikva.si
INDIVIDUALNEPOGOVORNEUREUČITELJEV
RAZRE
D
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
4.
B
5.
A
6.
A
7.
A
8.
A
9.
A
9.
B

RAZREDNIKI

TERMINPOGOVORNIHUR

BrankaZabukovšek
LeaPetek
IrenaZevnik
Jelka
Kurež
Petra
Špur
BarbaraTrbovc
UrškaGorinšek
DragicaJazbinšek
TamaraZagajšek
NevenkaVešligaj
MatejaBevc

ponedeljek,7.00do7.45
sreda,7.00
do7.25
sreda,7.00
do7.25
sreda,8.20
-9.05
sreda:10.25-11.10
ponedeljek,9.35-10.20
petek,8.20
-9.05
ponedeljek,od7.30do8.15
sreda,9.35
do10.20
ponedeljek,10.25-11.10
sreda,9.35
-10.20

OSTALIUČITELJI:
FranjaPrezelj
UrškaPodčedenšek
AndrejPodgoršek
MarkoGolež
ŠpelaKotnik
TatjanaHorjak
NušaŠućurLončar
JožicaFerlež
RenataZavršnik
RomanOcvirk
TomažKurež
KsenjaAškerc
IrenaMlakar
MarijaKlančar
MitjaRozman

4.9

četrtek,8.20-9.05
četrtek,10.25-11.10
četrtek,9.30-10.20
podogovorusstarši
petek,10.25-11.10
ponedeljek,10.25-12.00
podogovorusstarši
podogovorusstarši
podogovorusstarši
četrtek,11.15-12.00
torek,10.25-11.10
pon,sre,petpodogovorusstarši
vsakdelovnidanod8do9ure,terod13
do14ure,popredhodnemdogovoru
sreda,11.15-12.00
podogovorusstarši

ŠOLSKAPREHRANA

Šolska prehrana se pripravlja v dneh, ko se v skladu s šolskim
koledarjem organizira pouk. Posebej je določena z jedilniki, ki
upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih
zavodih. Obvezno organiziramo malico za vse učence, kot dodatno pa
nudimo tudi zajtrk in kosilo. V okviru svojih možnosti lahko nudimo tudi
dietno prehrano. Uveljavljajo jo lahko starši na podlagi dogovora in s
potrdilomzdravnikazavsakošolskoleto.
Šolski obroki so količinsko in kakovostno predpisani. Cene se
usklajujejo glede na rast drobnoprodajnih cen in jih določi Svet šole na
podlagi izračuna. Objavljene bodo, skupaj z jedilniki, na šolski spletni
strani.Cenajenespremenjenaod1.9.2011.
Od 1. 9. 2014 imajo pravico do brezplačne malice le učenci iz socialno
najšibkejših družin, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne

presega 53% neto povprečne plače. Za ostale učence je splošna
subvencijaukinjenainseplačujepolnacenamalice.
Upravičencidosubvencioniranegakosilaso:
Učenci, pri katerih neto povprečna plača v RS ne presega 36 % na
družinskega člana imajo kosilo ZASTONJ (novost od 1.2.2017).Vloge
za subvencionirano prehrano ni potrebno posebej oddati na Centru za
socialno delo Šentjur, ker pravica izhaja iz odločbe o otroškem dodatku.
Starši morajo imeti veljavno odločbo na dan 1.9.2017. Šola pridobi
podatkeprekoCentralneevidenceudeležencevVIZ.
Starši lahko odjavijo posamezni obrok do 8.00 ure zjutraj preko učenca,
po telefonu ali osebno v tajništvu šole: 059 696 240, če bo otrok
naslednji dan ali več dni odsoten zaradi razlogov, ki so opravičljivi.
Prepozno odpovedani ali sploh neodpovedani obroki se ne odštevajo in
jih mora naročnik poravnati kot polno ceno obroka. V primeru da ima
otrok dan dejavnosti ali je odsoten zaradi drugih šolskih obveznosti,
odjaviobrokeučitelj-organizatorposameznedejavnosti.
Šolsko prehrano starši plačujejo s položnico do 18. v mesecu za pretekli
mesec.
ZAJTRK
MALICA

KOSILO

-
od6.do9.razreda
-
od2.do5.razreda
-
1.razredimamalicovrazredu
-
zaučencenižjestopnjeintiste,
kikončajopoukprej
-
zaučencevišjestopnje

od7.15do7.30
od9.05do9.20
od9.20do9.35
od12.00dalje
od12.50do
13.10

Razredniki in ostali delavci šole ves čas z različnimi dejavnostmi
spodbujamo pri učencih zdravo prehranjevanje in kulturo obnašanja pri
jedi in v jedilnici. Zavedamo pa se, da največ prehranjevalnih navad
pridobijodoma.

4.10 ŠOLSKA
SHEMA
Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in
zelenjave. S tem šolskim letom ima nov koncept in tudi ime (prej Shema
šolskega sadja). Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja
porabe sadja in zelenjave in s tem poskusiti omejiti naraščanje pojava
prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč
povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni (sladkorna bolezen tipa
2,
srčno-žilnebolezni,rak,osteoporoza...).
Evropska komisija je v ta namen EU državam članicam namenila
finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave v
osnovnihšolah.
Naša šola tudi to leto sodeluje v projektu, saj želimo učencem čim
večkrat ponuditi sadje in zelenjavo, ter jih tudi na ta način navajati na
pomensadjainzelenjavezazdravje.
ŠpelaKotnikinJožicaFerlež

4.11 VOZNI
REDAVTOBUSOV
NAPROGI:Ponikva,Lutrje,DolgaGora,Ponikva

POSTAJA

PONIKVA-OŠ
LUTRJEI
LUTRJEII
LUTRJELAVBIČ
LUTRJEkrižišče

ZJUTRAJPOPOLDAN
1.vožnja
1.
vožnja
6.30
14.05
6.33
14.08
6.35
6.36

14.10
14.11

6.37

14.12

2.vožnja
15.00
Obe
smeri

HROVATIČ
LUTRJESTRAŠEK
SLATINA
SLATINA
OSTROŽNOI
TRGOVINA
KOKOT
DOLGA
GORA-predor
DOLGAGORAStrnad
DOLGAGORA–
Gasilskidom
OBRAČALIŠČE
OSTROŽNOII
OSTROŽNOIII
GRIČEK
PONIKVA-OŠ

6.38
6.40

14.13
14.15

6.43
6.45
6.50
6.53

14.18
14.20
14.25
14.28

6.54

14.29

6.55

14.30

6.57

14.32

7.00
7.05
7.08
7.12
7.20

14.35
14.40
14.43
14.47
14.55

*spremembasmeri

16.16

NAPROGI:Hotunje,ŽP,Slom,Okrog,Srževica,Ponikva
POSTAJA

ZJUTRAJ

PONIKVA-OŠ
HOTUNJE
ŽPPONIKVA
SLOM
PRIJUGU
PONKVICA
mlekarna
KRIŽIŠČEza
Šentvid
SENICA

6.50
6.53
6.55
6.58
7.00
7.03
7.04

POPOLDANobratnasmer
1.vožnja 2.vožnja
13.15
15.00
-

OKROGI
OKROGII
SRŽEVICAI
SRŽEVICAII
PRIKRIŽU
GRIČEK
PONIKVA-OŠ

7.06
7.08
7.12
7.14
7.15
7.18
7.23

13.46

16.16

Avtobusne rede smo prilagodili uri začetka pouka. Zaradi varčevalnih
ukrepov občine Šentjur in smotrnosti prevozov smo morali vožnjo ob
12.20 smer Dolga Gora ukiniti. Analiza je pokazala, da je takrat še
najmanj učencev uporabilo prevoz. V tem času imajo možnost bivanja v
šoli (interesne dejavnosti, podaljšano bivanje…). Ker se pouk podaljšuje
in želimo učencem omogočiti udeležbo na obšolskih dejavnostih, imamo
ševednolinijoob15.00vobesmeri.

4.12 ŠOLSKI
SKLAD
Šolskiskladaktivnodelujeodleta2012.
Upravniodboršolskegaskladaodpomladi2016sestavljajo:
tri predstavnice staršev, ki jih predlaga Svet staršev (Barbara Močnik,
Vladka Šibal in Simona Brglez) in štiri predstavnice šole, ki jih predlaga
Svetzavoda(PolonaČebin,JožicaFerlež,IrenaMlakarinLeaPetek).
PredsednicaUpravnegaodborašolskegaskladajeBarbaraMočnik.
Izvedenih je bilo že mnogo odmevnih akcij. Z zbranimi sredstvi se
pomaga nekaterim posameznim učencem in celotnim razredom. S
prispevki se jim omogoči, da se lahko udeležijo dni dejavnosti, pridobijo
kosilo, malico ter se udeležijo šole v naravi. Predhodno pa je potrebno
oddativlogozadodelitevsredstev,kisenahajanaspletnistrnišole.
Vsi, ki ste pripravljeni finančno pomagati našim učencem, lahko svoja
sredstvanakažetena
TRR:01320-6030682371,sklicnašt.299001-1003-10.
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HIŠNI
RED
OŠ
BLAŽA
KOCENA
PONIKVA

Šola s hišnim redom določi območje šole in površine, ki sodijo v šolski
prostor, poslovni čas in uradne ure, kot tudi uporabo šolskega prostora in
organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti, vzdrževanje reda
inčistočeterdrugo.
Hišni red in spoštovanje le-tega pomeni osnovo za uspešno delo in
vplivanadobropočutjevšoli.

Hišniredureja:
Območješole
inpovršine,
kisodijov
šolskiprostor
Poslovničas

Uradneure

● vsinotranjiprostorišolskezgradbe,
● zunanjaigriščaindrugepovršine:
košarkarsko
in
nogometnoigrišče,stadion,ograjeni
igrišči
z
igrali,
šolska
ploščad,kolesarnica,avtobusno
postajališče,
dohod
do
šole.
● šolaposlujepetdnivtednu,
● jutranjevarstvo:od6.15do8.15,
● rednipouk:od7.30do14.45,
● podaljšanobivanje:od12.05do
16.00,
● popoldanskedejavnostivorganizaciji
šole:
po
končanem
poukudo16.00,
● popoldanskedejavnostivorganizaciji
najemnikov:
od
16.00
do22.00,
● poslovničasobsobotahjedoločen
s
šolskim
koledarjem,
● strokovnidelavcisonadelovnem
mestu
najmanj
15
minut
predzačetkomdela,
● administrativnidelavciinvodstvo:
od
7.00
do
15.00,
● šolskakuhinja:od6.00do14.30,
● hišnik:od6.30do14.30,
● čiščenjeprostorov:od13.00do
21.00.
● administrativnidelavciinvodstvo:
od
8.00
do
12.00,
● učitelji,svetovalnaslužba,specialna
pedagoginja:
individualnepogovorneure(mesečne,
tedenske,
po
potrebi),
● roditeljskisestanki,
● drugeoblikesodelovanjasstarši.

Uporabo
šolskega
prostorain
organizacijo
nadzora

Vzdrževanje
redain
čistoče

Ukrepiza
zagotavljanje
varnosti

● šolskiprostorseuporabljazaizvajanje
vzgojno-izobraževalnegaprocesa
v
šolski
stavbi,
na
zunanjihpovršinah,naigriščih,
● šolskeprostorekoristijotudizunanji
sodelavci
v
dogovoru
z
vodstvomšole,
● vprostorihšolenidovoljenopovzročanje
hrupa
in
prinašanjealkohola,cigaretindrog;
zaradi
varnosti
se
lahko
začasnoomejiprostogibanjena
posameznem
delu
šole,
● vsidelavcišole,učenciindrugi
izvajalci
programa
odgovarjajozaopremo,učilain
drug
šolski
inventar
in
so
moralnoinmaterialnoodgovorni
za
skrbno
rabo
opreme
in
prostora,
● škodo,kijestorjenazaradirazgrajanja,
nepazljivosti
in
malomarnosti,morapovzročitelj
poravnati
v
skladu
s
šolskimipravili,
● čenašolskihzunanjihpovršinah
potekajo
vzgojno-izobraževalnedejavnosti,
uporaba
le-teh
zunanjim
obiskovalcemtakratnidovoljena,
● najemnikiprostorovsoodgovorni
za
opremo,
šolski
inventarinprostorvskladuznajemno
pogodbo,
ki
jo
podpišejosšolo,
● zanadzorskrbijovsizaposleniv
šoli
in
dežurni
učenec.
● Všolijezaučenceobveznauporaba
copat.
Preobujejo
se
v
garderobah.Zašportnovzgojov
telovadnici
je
obvezna
uporabačistihcopat.Vsizaposleni
so
dolžni
vzdrževati
urejenostšolskihprostorovinpospravljati
učila
in
pripomočke.Morebitnepoškodbe
so
dolžni
javiti
v
tajništvo
alivodstvušole.Zaredinčistočo
v
učilnicah
skrbijo
vsi
učenci,določenedejavnostipaopravlja
reditelj.
Učenci
so
dolžnivzdrževatiredinčistočo
tudi
na
zunanjih
površinah.
Šolskeprostoreinzunanjepovršine
čistijo
in
urejajo
čistilke
inhišnik,sodelujejotudiučenci.
● Šolaodgovarjazavarnostučencev
v
času
pouka
in
drugih
dejavnosti,kijihorganizirapoLDN.
Vsi
zaposleni
so
dolžni
poskrbetizavarnostvsehučencev
in
opozoriti
vodstvo
na
pomanjkljivosti.
● Dežurniučiteljiizvajajodežurstvo
po
razporedu,
ki
je
objavljennaoglasnideski.Zavarnost
med
malico
in
kosilomposkrbijoučitelji,kispremljajo
učence
v
jedilnico.
● Dežurniučencisodolžniobvestiti
dežurnega
učitelja
ali
vodstvošolenadogajanja,kiniso
v
skladu
s
šolskimi
pravili.

Informiranje:

● Učencihranijosvojogarderobo
v
zaklenjenih
omaricah.
● Dolžnisoskrbetizasvojoomarico
in
za
ključ,
ki
ga
morajo
obkoncušolskegaletavrniti.
● Jutranjevarstvo.
● Varstvovozačev.
● Podaljšanobivanje.
● Oborganiziranemprevozuučencev
le-ti
vstopajo
in
izstopajonapostajališču(upoštevajo
se
le
pisne
izjave
starševzdatumominpodpisom).
● Hišniredjebilsprejetpopostopku,
ki
je
bil
predpisan
v
Zakonuoosnovnišoli.Staršiinučenci
so
v
pisni
obliki
seznanjenizdoločiliHIŠNEGAREDA.
Ta
je
na
javnem
mestudostopenvsemučencemin
delavcem
šole
(razredi,
oglasnedeskenahodnikih,zbornica,
spletna
stran,
LDN).
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